110 na Christus - het Romeinse Rijk, geregeerd door
keizer “optimus princeps” Trajanus (Latijn: Trajan),
bevindt zich op het hoogtepunt van haar macht. Alle
grenzen zijn onder controle en men kan zich

weer richten op interne zaken - ROME.
Grijp de kans en vergroot jouw macht! Met de juiste
tactiek kun je je medespelers buitenspel zetten en aan
het einde van het spel de overwinning vieren.

Spelonderdelen
1 spelbord – toont een deel van
het Romeinse Rijk startend met de
senaat, via de Boog van Trajanus,
het forum en de haven tot aan de
verafgelegen provincies Brittania
en Germania.
Op het spelbord staan 6 gebieden
afgebeeld die ieder een andere
actie vertegenwoordigen.

4 Bogen van Trajanus – 1 per speler.
Deze markeert het veld voor
een nieuwe Trajantegel.

4 sets achthoekige actiestenen – een set bestaat uit
12 stenen in 6 kleuren: 2 elk in roze, oranje, geel, wit,
lichtgroen en lichtblauw. Deze worden in de bakjes van
de actiecirkel gelegd.

60 kleine speelfiguren – 15 in de spelerskleuren rood,
donkergroen, donkerblauw en
bruin. Zij kunnen in het spel
ingezet worden als legionair of
arbeider.

1 tijdsteen – om de verstreken speeltijd
bij te houden.
60 goederenkaarten – 12 goederen, elk 5 maal.

4 veldheren en 8 schijfjes – in de 4 spelerskleuren.
De veldheren bezetten
provincies met hun legionairs.
De schijfjes dienen om de
stemmen in de senaat en de
overwinningspunten (verder
genoemd: OP of punten) van de spelers bij te houden.

9 verschillende soorten tegels – één tegel per soort is hier
afgebeeld:
54 Trajantegels
70 forumtegels
12 extra-actietegels
20 bouwtegels
24 [+2]-fiches
15 behoeftetegels brood • spelen • religie
3 scheepstegels
12 bonustegels

Plaats voor tegels

Actiecirkel

4 kwartaaltegels

Plaats voor speelfiguren

4 spelersborden in de spelerskleuren – tonen de actiecirkel met 6 bakjes en bieden plaats aan de verschillende
tegels die de spelers kunnen verzamelen.

1 stoffen zak – voor de bonustegels
2 spelregels – in Duits en Engels
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Materiaalvoorbereiding
Leg het spelbord midden op tafel.
Geef iedere speler in zijn kleur: 1 spelersbord, 1 veldheer, 15 kleine speelfiguren en 2 schijfjes voor het
bijhouden van zijn behaalde punten en zijn positie in de
senaat. Verder krijgt iedere speler een Boog van Trajanus
en 12 actiestenen (2 elk in de kleuren roze, oranje, geel,
wit, lichtgroen en lichtblauw).
Sorteer de forum- en extra-actietegels op kleur van de
achterzijde, mix ze grondig per soort en leg ze als aparte
stapels naast het spelbord.
Mix de behoeftetegels met de afbeeldingen naar beneden
en verwijder er 3 uit het spel. Leg de rest als stapel naast
het spelbord.
Vervolgens worden de volgende tegels van de stapels
genomen en open op het spelbord gelegd (zie onder):
10 forumtegels in de provincies (1 per provincie) en
afhankelijk van het aantal spelers, nog 6 (2 spelers),
9 (3 spelers) of 12 (4 spelers) op de daarvoor bestemde

velden in het forum.
Leg 3 extra-actietegels op de gele velden in het forum.
De 20 bouwtegels worden willekeurig ieder op een veld
van de bouwplaats gelegd.
De tijdsteen wordt op het startveld van het juiste tijdspoor gelegd (afhankelijk van het aantal spelers).
Alle spelers plaatsen hun veldheer en 1 klein speelfiguur
in de legerplaats en 1 klein speelfiguur in het werkkamp.
De overige kleine speelfiguren (13) worden op het
daarvoor bestemde veld op de spelersborden geplaatst.
Iedere speler plaatst zijn Boog van Trajanus op veld “I”
van zijn actiecirkel. Vóór het sorteren van de Trajantegels
plaatst iedere speler zijn 12 actiestenen op zijn actiecirkel,
2 willekeurig per bakje.
Sorteer nu de 6 soorten Trajantegels (zie pagina 9), mix ze
afzonderlijk en plaats ze als open stapel op de daarvoor
bestemde 6 velden op het spelbord.
Iedere speler plaatst zijn
veldheer en 1 klein
speelfiguur in de
legerplaats.

Leg 1 forumtegel open in
iedere provincie.

In het werkkamp plaatst
iedere speler 1 klein
speelfiguur.
De bouwtegels worden
willekeurig verdeeld over deze
velden.
Op de linker velden van het
forum worden 3 extraactietegels gelegd.
Leg rechts daarvan -afhankelijk van het aantal
spelers- 6, 9 of 12 forumtegels.
Gebruikte
kolommen
afhankelijk
van het aantal
spelers.

Op de 3 havenvelden worden de
scheepstegels gelegd
(gekleurde zijde boven).
6 stapels Trajantegels
Spelersbord met voorraad kleine
speelfiguren, actiecirkel met
12 actiestenen, 1 Boog van
Trajanus en
3 Trajantegels.

Tijdspoor voor 4 spelers met
tijdsteen op het startveld.

Puntenspoor
met de spelers’
schijfjes op het
startveld.

Extra-actietegels
Behoeftetegels
Forumtegels

Kwartaaltegels
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[+2]-fiches

Spelvoorbereiding
De spelers kiezen een startspeler. De startspeler plaatst
een van zijn schijfjes op het startveld van het senaatspoor. Vervolgens plaatsen de andere spelers kloksgewijs
een schijfje erop zodat een kleine toren ontstaat.

Startveld van het senaatspoor.

(Let op: de volgorde in deze stapel is van belang. Bij een gelijke
stand wint het bovenste schijfje in de stapel.)

De spelers plaatsen hun tweede speelsteen op het startveld van het scorespoor (de volgorde van de speelstenen in
deze toren is niet van belang!).
Iedere speler neemt een bonustegel uit de zak en plaatst
deze voor zich op tafel met de gele zijde boven.
Neem vervolgens nog 2 bonustegels uit de zak en plaats
deze op het spelbord - rechts van het senaatspoor - met
de gele zijde boven. Leg de zak met overige bonustegels
klaar binnen handbereik.
Schud de goederenkaarten en leg deze als gedekte stapel
naast het spelbord.
Draai de bovenste kaart open en leg deze als aflegstapel
aan een kant van de gedekte stapel. Draai nu nog een
kaart open en leg deze aan de andere kant van de gedekte stapel. Dit is de tweede aflegstapel.
Beginnend met de startspeler en daarna kloksgewijs,
neemt iedere speler 3 goederenkaarten in zijn hand.
Iedere speler mag de kaarten kiezen van elke stapel in
elke combinatie; wanneer een aflegstapel leeg is wordt
deze opnieuw gevormd door de bovenste kaart van de
gedekte stapel open te draaien.
Als laatste stap van de voorbereiding kiezen alle spelers
– kloksgewijs – 3 Trajantegels. Iedere speler plaatst deze
tegels naar eigen keus op de velden II, IV en VI van zijn
actiecirkel. Spelers mogen – op dit moment – niet meer
dan 1 Trajantegel per stapel kiezen.

Startveld van het scorespoor.

Velden in de senaat voor de
2 bonustegels.

Goederenkaarten links en rechts de twee open
aflegstapels. In het midden de gedekte stapel.

Iedere soort Trajantegel
heeft een eigen stapel op
het spelbord.

Er zijn 6 soorten Trajantegels.

Uitleg verschillende Trajantegels op pagina 11.

Doel van het spel
Spelers proberen overwinningspunten (verder genoemd:
OP of punten) te behalen door slim gebruik te maken van
de tactische mogelijkheden van zes verschillende acties.
De sleutel tot succes ligt hierbij in de verdeling van de
actiestenen over de actiecirkel. Hier wordt bepaald
wanneer men welke actie beschikbaar heeft. Aan de ene
kant is het belangrijk te profiteren van plotselinge kansen

om waardevolle tegels te bemachtigen, aan de andere
kant kan men niet nalaten zijn medespelers een hak te
zetten. Verder kunnen acties meerdere beurten vooruit
gepland worden.
Los van de uitkomst van je eerste spel, zul je met elk
volgende spel meer ervaring opdoen en de finesses leren
kennen.
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Spelverloop
Het spel verloopt over 4 kwartalen; ieder kwartaal
bestaat uit 4 rondes; iedere ronde duurt zolang als een
omloop van de tijdsteen op het tijdspoor.
Per ronde kan het aantal spelersbeurten variëren.
Een spelersbeurt bestaat uit de volgende stappen, die de
speler in onderstaande volgorde uitvoert:
• Verdeel actiestenen en verplaats tijdsteen (verplicht)
• Trajantegel vervullen (indien mogelijk)
• Actie uitvoeren (optioneel)
Nadat een speler zijn beurt heeft voltooid, is de speler
links van hem aan de beurt.

Een ronde duurt een
volledige omloop van
de tijdsteen.

Opmerking: een speler beïnvloed de speelduur van een ronde door
het aantal actiestenen in het bakje dat hij kiest als startbakje.

Verdeel actiestenen (verplicht)
De speler kiest een bakje op de actiecirkel op zijn
spelersbord. Hij neemt alle actiestenen hieruit en noemt
luid en duidelijk het aantal (zie “verplaats tijdsteen”).
Het gekozen bakje moet tenminste 1 actiesteen bevatten.
Vervolgens plaatst de speler de actiestenen kloksgewijs
één voor één in de volgende bakjes. De speler plaatst
één actiesteen in ieder bakje en gaat hiermee door totdat
hij alle actiestenen uit het startbakje heeft geplaatst.
De speler mag vrij kiezen welke steen (kleur) hij in welk
bakje plaatst.
Het bakje waar de speler zijn laatste actiesteen plaatst is
het doelbakje.

Opmerking: wanneer er meer dan 6 actiestenen in het startbakje
liggen, plaatst de speler in één of meer bakjes 2 maal een
actiesteen.

Voorbeeld: de speler
kiest het bakje met de
Trajan-actie. De 2 hier
aanwezige actiestenen
worden kloksgewijs
verdeeld. De laatste
actiesteen komt in het
bakje met de havenactie;
dit is het doelbakje.

Verplaats tijdsteen (verplicht)
Nadat de actieve speler het aantal actiestenen in zijn
startbakje heeft genoemd, verplaatst de speler rechts van
hem de tijdsteen evenzoveel vakjes kloksgewijs op het
tijdspoor.

Voorbeeld: er zijn
2 actiestenen verdeeld;
de tijdsteen wordt
2 vakjes vooruit gezet.

Einde van een ronde
Wanneer de tijdsteen het startveld bereikt of passeert,
eindigt de huidige ronde nadat de actieve speler zijn
beurt heeft beëindigd. Een kwartaal eindigt na 4
rondes; het spel eindigt na 4 kwartalen.
Nadat een ronde, een kwartaal of het spel voorbij is,
moeten nog enkele handelingen verricht worden
voordat de volgende speler zijn beurt begint (zie
toelichting op pagina 8 & 9).

Voorbeeld: er zijn
4 actiestenen verdeeld;
de tijdsteen wordt
4 vakjes vooruit gezet
en passeert zijn
startveld.
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Trajantegel vervullen (indien mogelijk)
Wanneer er een Trajantegel ligt naast het doelbakje, en in
het bakje liggen actiestenen die overeenkomen met de
kleuren afgebeeld op de tegel, neemt de speler de tegel
van zijn spelersbord. Hij ontvangt de afgebeelde punten
en mag de getoonde speciale actie uitvoeren.
Het aantal actiestenen in het bakje is niet van belang,
evenmin hoe lang de stenen er al liggen.
Nadat de speler de getoonde speciale actie heeft uitgevoerd wordt de Trajantegel uit het spel verwijderd.
Uitzondering: de Trajantegels met een afbeelding van
brood, spelen of religie, legt de speler op zijn spelersbord. Deze blijven tot het einde van het spel actief (zie
uitleg op pagina 11).

Let op: het maakt niet uit dat het doelbakje meer actiestenen
bevat dan die met de benodigde combinatie.

Voorbeeld: de laatste actiesteen die in
dit bakje is geplaatst, is een blauwe.
Het bakje bevat ook 2 actiestenen (geel
en oranje) die nodig zijn om de
Trajantegel te vervullen.
De speler ontvangt 5 OP en mag een
klein speelfiguur inzetten in het
werkkamp.
Vervolgens wordt de Trajantegel uit het
spel verwijderd.

Actie uitvoeren (optioneel)
Of de speler een Trajantegel heeft vervuld of niet, hij
mag nu de actie uitvoeren die hoort bij zijn doelbakje.
Alle bakjes hebben een verschillende actie.
De volgende acties heeft een speler tot zijn beschikking:

Voorbeeld: de militaire
actie is gekoppeld aan
dit bakje.

Havenactie
De speler moet een van de volgende acties kiezen:
• De speler mag 2 goederenkaarten van de gedekte
stapel in zijn hand nemen. Daarna moet hij 1 handkaart naar keuze afleggen op één van de twee open
aflegstapels.
• De speler mag de bovenste goederenkaart van één van
de twee aflegstapels in zijn hand nemen.
• De speler mag 1 of 2 kaarten uit zijn hand open voor
zich op tafel leggen. Dit is de spelers persoonlijke
uitstalling die aan het einde van het spel extra punten
kan opleveren in combinatie met enkele bonuskaarten.
Na het uitleggen van de kaarten neemt de speler
evenveel kaarten (dus 1 of 2) van de gedekte stapel in
zijn hand.
• De speler mag goederen verschepen met één van de
drie schepen in de haven, door een combinatie van
kaarten uit zijn hand in zijn persoonlijke voorraad te
leggen. Deze combinatie moet overeenkomen met de
opdracht op een van de scheepstegels. De speler
ontvangt de bijbehorende punten (zie afbeeldingen
hiernaast).
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De gekleurde voorzijde

De grijze achterzijde

De speler ontvangt voor
1 goederenkaart … 2 OP
2 gelijke kaarten … 6 OP
3 gelijke kaarten … 12 OP
4 gelijke kaarten … 20 OP

De speler ontvangt voor
1 goederenkaart … 0 OP
2 gelijke kaarten … 1 OP
3 gelijke kaarten … 7 OP
4 gelijke kaarten … 15 OP

De speler ontvangt voor
1 paar ……………… 5 OP
2 verschillende paren 10 OP
3 verschillende paren 15 OP

De speler ontvangt voor
1 paar ……………… 1 OP
2 verschillende paren 6 OP
3 verschillende paren 11 OP

De speler ontvangt voor
1 goederenkaart …… 2 OP
2 verschillende kaarten 4 OP
3 verschillende kaarten 6 OP
4 verschillende kaarten 8 OP

De speler ontvangt voor
1 goederenkaart …… 0 OP
2 verschillende kaarten 1 OP
3 verschillende kaarten 3 OP
4 verschillende kaarten 5 OP

Wanneer de gekleurde zijde van het schip boven ligt,
wordt het schip omgedraaid naar de grijze zijde. Ligt de
grijze zijde boven dan gebeurt er niets! De uitgelegde
kaarten vergroten de persoonlijke uitstalling van de speler.
Er is plaats in het
forum voor
3 extra-actietegels
(geel) en 6, 9 of
12 forumtegels,
afhankelijk van
het aantal
spelers.

Forumactie
De speler neemt een tegel naar keuze van het forum en
plaatst deze op het daarvoor bestemde veld op zijn
spelersbord.
Zie overzicht forumtegels op pagina 10 & 11.

Opmerking: spelers kunnen, wanneer er niet genoeg ruimte is,
tegels opstapelen op de daarvoor bestemde velden op hun spelersbord.

Legeractie
De speler kiest een van de volgende 3 acties:
• De speler verplaatst een van zijn speelfiguren uit de
voorraad op zijn spelersbord naar de legerplaats op
het speelbord. Hiermee is dit speelfiguur legionair
geworden voor de rest van het spel.
• De speler verplaatst zijn veldheer naar een aangrenzende provincie. Hij neemt de daar aanwezige tegel
en plaatst deze op zijn spelersbord. De legerplaats
grenst aan drie provincies, net als de provincie
Britannia (gestippelde groene lijnen).
• De speler verplaatst een van zijn legionairs van de
legerplaats naar de provincie waar zijn veldheer zich
bevindt, zolang zich daar nog geen eigen legionair
bevindt.
De speler ontvangt onmiddellijk het in deze provincie
afgebeelde aantal punten, wanneer er zich geen
legionairs van andere spelers bevinden. Bevinden zich
echter wel andere legionairs in de provincie dan
ontvangt de speler de afgebeelde punten verminderd
met 3 punten per andere legionair.
Belangrijk: per provincie is slechts één legionair per
speler toegestaan.

Veldheren kunnen
alleen verplaatst
worden naar
aangrenzende
provincies.

Let op: Legionairs verplaatsen zich niet van provincie naar
provincie, maar gaan rechtstreeks naar de provincie waar hun
veldheer zich bevindt.

Opmerking: spelers verdienen nooit minder dan 0 punten voor een
provincie.

Trajan-actie
De speler neemt de bovenste tegel van een van de zes
stapels met Trajantegels en plaatst deze op het veld op
zijn spelersbord waar op dit moment de Boog van
Trajanus staat. Hierna verplaatst hij zijn Boog naar het
eerstvolgende vrije veld kloksgewijs.
Wanneer er geen vrije plaats meer is voor de Boog - alle
velden zijn bezet met Trajantegels – wordt de boog in het
midden van de actiecirkel geplaatst. Zodra er een Trajantegel wordt vervuld verplaatst de speler zijn Boog naar
dit vrijgekomen veld.
Wanneer de Boog van Trajanus zich in het midden van de
actiecirkel bevindt – alle velden zijn belegd met Trajantegels – kan de speler de Trajan-actie niet uitvoeren.

Voorbeeld: de speler plaatst zijn nieuwe Trajantegel op het veld waar
zijn Boog staat (“I”). Daarna verplaatst hij zijn Boog naar het
eerstvolgende vrije veld kloksgewijs (“III”).
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Senaatactie
De speler verplaatst zijn schijfje op het senaatspoor
1 veld vooruit, en ontvangt de op dit nieuwe veld
afgebeelde punten.
De actieve speler plaatst zijn schijfje bovenop eventueel
al aanwezige schijfjes.
Eenmaal op het laatste veld (8 OP) aangekomen, kan de
speler deze actie niet meer uitvoeren gedurende het
huidige kwartaal.

Voorbeeld: de speler verplaatst zijn schijfje op het senaatspoor één
veld van 4 naar 5 en ontvangt 5 OP.

Bouwactie
De speler kiest een van de volgende 2 acties:
• De speler verplaatst een van zijn kleine speelfiguren
uit de voorraad op zijn spelersbord naar het werkkamp op het speelbord. Hiermee is dit speelfiguur
arbeider geworden voor de rest van het spel.
• De speler verplaatst een van zijn arbeiders van het
werkkamp naar de bouwplaats. Wanneer dit zijn
eerste arbeider op de bouwplaats is, mag hij kiezen
op welk veld hij hem plaatst. Elke volgende arbeider
moet horizontaal of verticaal grenzend geplaatst
worden aan ten minste één eigen arbeider.
- Wanneer er op het veld een bouwtegel ligt, neemt
de speler de tegel en plaatst deze op het overeenkomende veld op zijn spelersbord. Hij ontvangt de op
de tegel getoonde punten.

Voorbeeld: de speler kiest een veld op de
bouwplaats, neemt de bouwtegel en
plaatst deze op het bijbehorende veld op
zijn spelersbord.

Wanneer dit voor deze speler de eerste bouwtegel
van deze soort is, voert de speler onmiddellijk de
getoonde actie uit. Dit naast zijn gewone beurt. De
speler krijgt deze extra actie alleen bij de eerste
bouwtegel van een soort!

Dit veld is nog leeg en dus voert de
speler de bijbehorende actie uit (de
senaatactie in dit geval).

- Een speler mag een arbeider plaatsen op een veld
op de bouwplaats waar al arbeiders van andere
spelers staan. Op deze manier krijgt hij geen bouwtegel, maar het geeft hem wel de mogelijkheid een
verbinding te leggen naar betere bouwtegels.

Voorbeeld: de speler verplaatst een eigen arbeider naar dit veld op de
bouwplaats waar al een arbeider van een medespeler staat. De speler
ontvangt geen tegel en geen punten. Hij staat nu echter wel naast een
aantrekkelijke raamtegel die 4 OP waard is, die hij in zijn volgende
beurt kan bereiken.
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Einde van … • een ronde • een kwartaal • het spel
Einde van een ronde

De tijdsteen heeft zijn eerste complete
omloop voltooid:

Wanneer de tijdsteen het startveld bereikt of passeert,
eindigt de huidige ronde nadat de actieve speler zijn
beurt heeft beëindigd.
Draai een behoeftetegel open en leg hem goed zichtbaar
voor alle spelers naast het spelbord.
De volgende speler kloksgewijs gaat verder met de
volgende ronde. De tijdsteen verandert niet van positie
aan het einde van een ronde, hij gaat simpelweg verder
waar hij gebleven is.
Wanneer er aan het einde van de ronde 3 behoeftetegels
open naast het spelbord liggen (dus na 4 rondes over het
tijdspoor) eindigt dit kwartaal. In plaats van het opendraaien van een behoeftetegel, wordt nu de kwartaaltelling uitgevoerd.

De eerste behoeftetegel wordt opengedraaid.

Na 4 ronden – er liggen al 3 behoeftetegels open
- wordt er geen nieuwe behoeftetegel opengedraaid, maar wordt de kwartaaltelling uitgevoerd.

Einde van een kwartaal
1. Behoeften vervullen
Allereerst moet iedere speler, de behoeften van de
bevolking vervullen. De bevolking heeft drie behoeften
geuit en deze moeten alle drie worden vervuld.
Om hier aan te voldoen moet iedere speler één overeenkomstige forumtegel inleveren voor iedere openliggende
behoeftetegel.
Ook kan een speler een Trajantegel met het overeenkomstige symbool inzetten.
Iedere speler mag elke Trajantegel slechts eenmaal per
kwartaaltelling inzetten.
Alle forumtegels die gebruikt zijn om de bevolking in
haar behoeften te voorzien, worden later uit het spel
verwijderd, terwijl ingezette Trajantegels voor de spelers
behouden blijven (zie ook pagina 9).
Wanneer een speler één of meer behoeften niet kan
vervullen, verliest hij overwinningspunten. Bij:
• 1 niet-vervulde behoefte …………………… - 4 OP
• 2 niet-vervulde behoeften ………………… - 9 OP
• 3 niet-vervulde behoeften ………………… - 15 OP

Belangrijk: een speler moet een behoefte vervullen wanneer hij dit
kan. Het is niet toegestaan hier vrijwillig van af te zien en de
minpunten te incasseren. Ook het inzetten van een joker is
verplicht wanneer hiermee een behoefte vervuld kan worden.
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Voorbeeld: hier zie je de behoeften van de bevolking voor dit kwartaal.
De speler heeft 2 forumtegels en 1 Trajantegel. Hij gebruikt zijn
forumtegel met de helm (die vervolgens uit het spel verwijderd wordt)
en zijn Trajantegel (die hij mag behouden). De speler kan de behoefte
aan brood niet vervullen en hij verliest 4 OP.

Let op: wanneer een speler door puntenaftrek onder 0 eindigt, telt
elk veld vóór de 0 als -1 OP.

2. Machtsverhouding in de senaat
Nu wordt de machtsverhouding tussen de spelers in de
senaat bepaald, gebaseerd op het aantal stemmen dat ze
hebben.
Iedere speler telt daarvoor bij elkaar op
- het aantal stemmen overeenkomstig zijn positie op het
senaatspoor
- het aantal stemmen op alle senaattegels op zijn spelersbord.

Voorbeeld: Groen en Bruin
hebben allebei 5 stemmen in de
senaat. Groen zou de gelijkstand
winnen doordat zijn schijfje boven
die van Bruin ligt in de toren.
Bruin heeft echter een senaattegel
met 3 stemmen en wint daardoor
met 8:5 stemmen.
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De speler met de op één na meeste stemmen wordt tot
viceconsul benoemd. Hij neemt de overgebleven bonustegel en plaatst die voor zich met de grijze zijde boven.
Bij een gelijk aantal stemmen wint de speler die het verst
gevorderd is op het senaatspoor. Is ook dat gelijk, dan
wint de speler wiens schijfje zich het hoogst in de toren
bevindt.
Plaats vervolgens alle schijfjes van het senaatspoor terug
op het startveld. Het schijfje van de speler met de minste
stemmen (zoals hiervoor bepaald) onderop, die van de
consul bovenop.

Voorbeeld: omdat Bruin de
meerderheid aan stemmen
heeft in de senaat, wordt hij
tot consul benoemd; hij neemt
de linker bonustegel.
Groen is viceconsul en legt de overblijvende
bonustegel voor zich neer, met de grijze zijde boven.

3. Tegels verwijderen en het spelbord vullen
Verwijder eerst de volgende tegels uit het spel:
- alle forumtegels die gebruikt zijn om de behoeften van
de bevolking te vervullen
- alle senaattegels, ongeacht of ze gebruikt zijn of niet
- alle forumtegels die nog op het forum liggen (inclusief
extra-actietegels)
Daarna komen de volgende tegels in het spel of worden
opengedraaid:
- Neem 2 bonustegels uit de zak en plaats ze - met de
gele zijde boven - op de daarvoor bestemde velden in
de senaat.
- Plaats een nieuwe forumtegel in elke provincie waar
zich geen veldheer of legionair bevindt.
- Vul de velden (afhankelijk van het aantal spelers) in het
forum opnieuw met forumtegels en leg op de 3 gele
velden 3 extra-actietegels.
Neem al deze tegels willekeurig uit de voorraad en leg ze
open neer.
- Draai de scheepstegels zo dat hun gekleurde zijde weer
boven ligt.
Neem tenslotte de bovenste kwartaaltegel en verwijder
deze uit het spel. Het spel gaat verder met het volgende
kwartaal en de volgende speler kloksgewijs voert zijn
beurt uit.
Wanneer de laatste kwartaaltegel werd verwijderd,
eindigt het spel en vindt er een eindtelling plaats.

Deze 4 tegels worden uit het spel verwijderd.

In deze 2 provincies wordt een nieuwe forumtegel geplaatst.

In een spel met 4 spelers worden alle forumvelden opnieuw gevuld.

Grijze scheepstegels worden teruggedraaid naar de gekleurde zijde.
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Einde van het spel en eindtelling
Na de laatste kwartaaltelling vindt de eindtelling plaats.
Spelers ontvangen punten voor het volgende:
• Iedere goederenkaart in de hand ……………… 1 OP
• Iedere arbeider in het werkkamp ……………… 1 OP
• Iedere legionair in de legerplaats ……………… 1 OP
• Iedere set van 3 bouwtegels met gelijk symbool 10 OP

• Iedere set van 4 bouwtegels met gelijk symbool 20 OP

Voorzijde (geel):
Een speler ontvangt 3 OP voor iedere kaart in zijn
persoonlijke uitstalling in de overeenkomende soorten.
Achterzijde (grijs):
Gelijk aan de voorzijde, maar de speler ontvangt nu
slechts 2 OP.
Voorzijde (geel):
Een speler ontvangt 2 OP voor
iedere eigen legionair in een
provincie.
Achterzijde (grijs):
Gelijk aan de voorzijde, maar de
speler ontvangt nu slechts 1 OP.

• Iedere bonustegel ……………………zie afbeeldingen.
Nadat alle spelers hun score hebben bijgewerkt, wint de
speler met de meeste punten.
In geval van een gelijkspel wint de speler wiens schijfje
de hoogste positie in de senaat heeft.

Voorzijde (geel):
Een speler ontvangt 3 OP voor
iedere eigen bonustegel waarvan
de gele zijde boven ligt.
Achterzijde (grijs):
Gelijk aan de voorzijde, maar de
speler ontvangt nu slechts 2 OP
(ook hier tellen enkel bonustegels
met de gele zijde boven).

De bonustegels

De forumtegels
De achterzijde van alle forumtegels is
gelijk:

Voorzijde (geel):
Een speler ontvangt 9 OP als hij tenminste 1 forumtegel
(brood, spelen of religie) heeft. Symbolen op Trajantegels
tellen niet.
Achterzijde (grijs):
Gelijk aan de voorzijde, maar de speler ontvangt nu
slechts 6 OP.

Senaattegels: deze geven 2 tot 5 stemmen voor het
bepalen van de macht in de senaat. Alle senaattegels die
op de spelersborden liggen, worden aan het einde van
elk kwartaal uit het spel verwijderd.

Voorzijde (geel):
Een speler ontvangt 1 OP voor
iedere eigen arbeider op de bouwplaats.
Achterzijde (grijs):
Gelijk aan de voorzijde, maar de
speler ontvangt nu slechts de helft
van de OP (afgerond naar boven).

Tegels om behoeften te vervullen: iedere tegel toont een
symbool dat overeenkomt met
die op de behoeftetegels.
Eenmaal gebruikt worden deze tegels uit het spel verwijderd. Spelers mogen niet-gebruikte tegels houden.
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De forumtegels

De extra-actietegels

Goederenkaart-joker: deze joker kan elke
goederenkaart vervangen. Hij wordt na
gebruik uit het spel verwijderd.
Wanneer deze joker tijdens het spel niet
gebruikt is, kan hij ook gebruikt worden bij de eindtelling
(bonustegels).

Nadat een speler een actie heeft uitgevoerd, mag hij
dezelfde actie nogmaals uitvoeren wanneer hij een
extra-actietegel aflegt met hetzelfde symbool. Wanneer
hij een [+2]-fiche aan deze actie heeft toegewezen,
mag hij de actie zelfs nog een keer uitvoeren.
Eenmaal gebruikt wordt de extra-actietegel uit het
spel verwijderd. Het [+2]-fiche mag de speler houden.
Een speler mag slechts 1 extra-actietegel per beurt benutten.

Behoeftetegel-joker: deze joker kan elke
tegel om behoeften te vervullen vervangen.
Hij kan ook gebruikt worden bij de eindtelling (bonustegels).
Bouwtegel-joker: deze joker kan als een
bouwtegel naar keuze tellen bij de eindtelling.

Opmerking: bovenstaande geldt ook voor forumtegels waarvan de
voorzijde overeenkomt met extra-actietegels.

Extra-actietegel-joker: deze joker kan een
extra-actietegel vervangen. Hij wordt na
gebruik uit het spel verwijderd.

De Trajantegels en hun bijzondere acties
De volgende Trajantegels worden uit het spel verwijderd nadat een speler de afgebeelde punten heeft ontvangen en de
getoonde actie heeft uitgevoerd:
De speler neemt de bovenste 2 goedeDe speler verplaatst 1 (resp. 2) van de
renkaarten van de gedekte stapel.
kleine speelfiguren uit de voorraad op
zijn spelersbord naar de legerplaats op
het speelbord.
Hiermee is dit speelfiguur legionair
geworden voor de rest van het spel.
Geen actie, de speler ontvangt 9 OP.

De speler ontvangt een [+2]-fiche en
plaatst het bij één van de zes
velden voor extra-actietegels.

De speler verplaatst 1 (resp. 2) van zijn
kleine speelfiguren uit de voorraad op
zijn spelersbord naar het werkkamp op
het speelbord.
Hiermee is dit speelfiguur arbeider
geworden voor de rest van het spel.

Vanaf dit moment mag de speler deze actie tweemaal
uitvoeren wanneer hij een extra-actietegel inlevert.

De volgende Trajantegels worden niet uit het spel verwijderd:
Met deze tegels kan de speler de behoeften van de
bevolking (brood, spelen of
religie) vervullen aan het einde
van een kwartaal.
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Samenvatting

Dankwoord

Duur van het spel
Het spel duurt 4 kwartalen
1 kwartaal = 4 rondes
1 ronde = 1 omloop van de tijdsteen.
De ontwerper wil alle testspelers bedanken,
in het bijzonder:

Spelersbeurt
1. Verdeel actiestenen (verplicht)
• kies startbakje
• voer actie doelbakje uit
• verplaats tijdsteen
2. Vervul Trajantegel (indien mogelijk)
• ontvang OP
• speciale actie (optioneel)
3. Voer actie uit (optioneel)
• één van 6 acties, afhankelijk van doelbakje
- haven
- forum
- Trajan
- senaat
- bouw
- leger

Frieder Benzing, Susanne Feld, Jonathan Feld,
Benjamin Fleck, Thomas Koslowski,
Denis Leonhard, Roland Lurk,
Michael Schmitt, Aiko Schuhmann,
Christoph Toussaint, Andreas Zimmermann,
en de Offenburger-Spiele-Freunden.
De uitgever wil speciaal al zijn vrienden bedanken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en verschijning van Trajan:
Meike Baczewski, Thomas Baczewski,
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Mathias Jäger, Jürgen Janik, Mary Kandels,
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René Parrot, Ronald Powroznik,
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Einde van een ronde
De tijdsteen bereikt of passeert zijn startveld.
• draai behoeftetegel open
• geen behoeftetegel na 4de ronde, in plaats daarvan:

Einde van een kwartaal
• behoeften vervullen (mogelijk verlies van OP)
• machtsverhouding senaat (bonustegel voor meerderheid stemmen)
• tegels verwijderen en tegels aanvullen in
- provincies
- forum
- senaat
• draai grijze scheepstegels om
• verwijder bovenste kwartaaltegel

Spelontwerper: ……………………… Stefan Feld
Vormgeving en illustraties: ………… Jo Hartwig
Uitvoering: ……………………… Bernd Dietrich
Nederlandse spelregels: …………… Olav Fakkeldij

Einde van het spel
Eindtelling na het 4de kwartaal.
Spelers ontvangen OP voor iedere
• goederenkaart in de hand (1 OP)
• arbeider in het werkkamp (1 OP)
• legionair in de legerplaats (1 OP)
• set van 3 bouwtegels (10 OP)
• set van 4 bouwtegels (20 OP)
• bonustegels volgens opdruk
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