
Een spel over intrige tijdens de heerschappij in het oude Rome
voor 1 – 4 spelers, leeftijd: 10 jaar en ouder, speelduur: 30 minuten

tot 8 spelers met 2 kopies van het spel “PAX”

Achtergrond en doel van het spel
Rome ten tijde van de slaven opstanden onder Spartacus!
De ontsnapte opstandelingen zijn erin geslaagd om invloed en macht te krijgen. Rome 
probeert de sterkere legers van de slaven te ondermijnen om de PAX, of vrede, te her-
stellen doch enkel voor persoonlijk voordeel.
Zal het rijk bezwijken onder de druk, of zullen hun beloftes aan de opstandelingen 
voldoen om ze aan hun kant te krijgen?
De spelers spelen de rol van de ontsnapte slaven die proberen hun invloedssfeer te 
vergroten en de Romeinse instelling te ondermijnen. Door gebruik van hun kaarten 
breiden ze hun macht uit in zeven verschillende categoriën. Op het einde van het spel 
probeert iedere speler sterker te zijn dan Rome en, natuurlijk, sterker dan alle tegen-
standers. Of kan een speler, door intrige, de krachten bundelen met Rome 
en dus de overwinning op de slaven opstand delen.

Onderdelen
» 40 Aurei kaarten (de Aureus was de valuta in Rome) met waarden 1 en 2
» 74 Invloedskaarten: 10 kaarten van elk meerbepaald Rijkdom - in flori 
   bus, Vloten - navis longa, Legers - legionarius, Religies - religio, Sena- 
   toren en 12 kaarten van elk meerbepaald Land - praedium en Intrige -  
   conspiratio
» 5 Legioen Kaarten (1ste-5de Legioen)
» Start Speler kaart - Primus
» Primus Conspiratus kaart
» 4 Overzichtskaarten
» Spelregels



Voorbereiding
Sorteer de Aurei kaarten op waarde en leg 
die klaar als bank.
Schud de 74 Invloedskaarten en plaats deze 
in een gedekte stapel. Indien met 2 spelers, 
trek 20 kaarten van de stapel en leg deze 
zonder te bekijken terug in de doos. Indien 
met 3 spelers, trek 10 kaarten van de stapel. 
Indien met 4 spelers worden alle kaarten 
gebruikt. Gebruik evenveel Legioenkaarten 
als het aantal spelers plus 1. Plaats deze 
in een rij in het midden van de tafel. Leg 
alle overtollige Legioenkaarten terug in de 
doos.
Trek 3 Invloedskaarten en leg deze gedekt 
boven de Legioenkaarten. Dezesamen met 
de kaarten die hier later nog worden aan toegevoegd – vertegenwoordigen de sterkte 
van Rome. Iedere speler krijgt 5 Aurei van de bank en neemt een Overzichtskaart.
De speler die het meest voorbereid is om in opstand te komen, neemt de Start speler 
kaart - Primus en plaatst deze voor zich. Dan trekt hij 2 Invloedskaarten van de stapel 
en neemt ze in zijn hand.  In klokwijzerszin doen de andere spelers hetzelfde maar 
telkens 1 kaart meer dan de voorgaande speler en nemen die op hand meerbepaald: de 
tweede speler trekt 3 kaarten, de derde speler trekt 4 kaarten en de vierde speler trekt 5 
kaarten. Iedere speler bekijkt zijn handkaarten en kiest er één  uit om te houden, en de 
rest schuift hij terug onder de stapel. Alle kaarten (Invloed en Geld) worden op hand 
gehouden zodat de andere spelers ze niet kunnen zien.
Trek voldoende Invloedskaarten zodat er onder iedere Legioenkaart één zichtbaar kan 
gelegd worden. De start speler begint het spel.

Spelverloop
Spelers spelen om beurt in klokwijzerszin. Als je aan de beurt bent, doe je de volgende 
3 akties:
» je moet kaarten trekken
» je mag kaarten kopen
» je mag kaarten open spelen en inkomsten ontvangen
of je mag passen op al deze akties en in plaats daarvan stiekem naar Rome’s 3 verdekte 
Invloedskaarten kijken, ze nadien verdekt terug leggend. Je krijgt ook 2 Aurei, maar je 
mag geen verdere akties meer doen deze beurt.

 Kaart beschrijving
	 					Symbolen				Speciale	Functie

Afbeelding

Waarde
Naam



Kaarten trekken
Trek 3 Invloedskaarten één per één van de stapel en beslis 
onmiddellijk voor iedere kaart, na ze te hebben bekeken, waar 
je ze wil leggen:
» Eén kaart moet je op hand nemen
» Eén kaart moet onder een Legioen kaart naar keuze gelegd  
   worden
» Eén kaart moet terug onder de stapel geschoven worden.
Dit alles kan in willekeurige volgorde.

Kaarten kopen
Koop alle Invloedskaarten onder één van de Legioenkaarten. 
Je moet de waarde van de kaarten(som van de Aurei op de 
kaarten gedrukt) aan de bank betalen. Daarna neem je de 
kaarten op hand.

Speel kaarten + Ontvang inkomsten
Je moet geld aan de bank betalen 
om kaarten uit jouw hand open te 
spelen in jouw display.
De eerste kaart is gratis, de tweede 
kaart kost 1 Aureus, de derde kaart 
kost 2 Aurei, de vierde kaart kost 3 
Aurei, en zo verder.
Leg de kaarten in jouw display vol-
gens hun categorie zodat het aantal 
symbolen in de linker bovenhoek 
van iedere kaart duidelijk zichtbaar 
is.

Voorbeeld: 

De speler 
koopt de
2 kaarten 
(Land en
Invloed).
Hij moet
4 Aurei
betalen
aan de
bank

Voorbeeld: de speler voegt de 
kaarten Rijkdom en Land toe aan 

zijn display. Hiervoor moet hij 1 Au-
reus	betalen	(eerste	kaart	is	gratis,	tweede	kaart	

kost 1 Aureus). Hij ontvangt een inkomen van 
3	Aurei	(de	sterkste	categorie	waar	hij	kaarten	

toevoegde is Rijkdom)



Hierna ontvang je inkomsten voor de “sterkste“ categorie bij dewelke je juist één of 
meer kaarten toevoegde (de categorie met de meeste kaarten). Je krijgt evenveel Aurei 
van de bank als het totaal aantal kaarten in die ene categorie (Uitzondering: zie » Sena-
tor en » Intrige). Dat betekent dat je één Aureus ontvangt als je één kaart in een nieuwe 
categorie speelt. Nota: Als je echter deze beurt geen enkele kaart aan jouw display hebt 
toegevoegd, krijg je alsnog een minimum inkomen van 2 Aurei.

De Invloedskaarten
Van zodra je kaarten hebt open gelegd in jouw display hebben ze de volgende functies:

Land - praedium
De Landkaarten laten evenveel Vloten en evenveel Legers toe in jouw dis-
play als het totaal aantal land symbolen op de kaarten.

Intrige - conspiratio
De Intrige kaarten laten evenveel Vloten 
en Legers toe in jouw display als het totaal 
aantal intrige symbolen op de kaarten. Je 
ontvangt echter geen inkomen als je deze 
ronde ten minste één Intrige kaart hebt 
gespeeld. De speler met de meeste intrige 
symbolen in zijn display voegt de Primus 
Conspiratus Kaart toe aan zijn Intrige 
kaarten. Deze kaart blijft daar totdat een 
andere speler meer intrige symbolen heeft 
gespeeld, waarna de Primus Conspiratus kaart onmiddellijk van speler verandert.

Religie - religio
Indien je ten minste 3 Religie symbolen in jouw display hebt tijdens de “kaar-
ten trekken“-fase, trek je jouw eerste twee kaarten samen in plaats van apart. 
Je kijkt ernaar en plaatst één kaart ofwel onder een Legioen kaart ofwel onder 
de stapel, en trekt nadien jouw derde kaart. Slechts dan moet je beslissen 
welke kaart je op hand wil nemen. Als je ten minste 6 Religie symbolen hebt, 

mag je de 3 kaarten gelijktijdig trekken vooraleer te beslissen waar te leggen.

Senator
Als je deze beurt ten minste één Senator kaart gespeeld hebt, wordt jouw 
inkomen met één Aureus verhoogd, onafhankelijk van het aantal Senator 
kaarten in jouw display. Indien er echter één of meer Intrige kaarten samen 
met een Senator kaart in deze beurt werden gespeeld, worden er geen 
inkomsten ontvangen (zie Intrige).

Land	en	Intriges	worden	
niet samen geteld. De 

categorie	waarin	je	meer	
symbolen	hebt,	bepaalt	

hoeveel Legers en Vloten er 
toegelaten zijn. Voorbeeld: 
3 Land en 4 Intrige symbo-

len laten een maximum van 
4 Legers en 4 Vloten toe 



Rijkdom - in floribus
Als je ten minste 3 Rijkdom symbolen in jouw display hebt, kost iedere groep 
kaarten die je koopt 1 Aureus minder. Indien je ten minste 6 Rijkdom sym-
bolen hebt, kost iedere groep 2 Aurei minder, en zo verder.

Vloot - navis longa
Als je ten minste 3 Vloot symbolen in jouw display hebt, krijg je één bonus 
Leger bij de finale puntentelling (zie » Winnaar). Indien je ten minste 6 Vloot 
symbolen hebt, krijg je 2 Leger bonussen, en zo verder. Deze Leger bonussen 
worden niet beperkt door het aantal Land of Intrige symbolen die je hebt!

Leger - legionarius
Als je ten minste 3 Leger symbolen in jouw display hebt, krijg je één Vloot 
bonus bij de finale puntentelling (zie » Winnaar).  Indien je ten minste 6 Leger 
symbolen hebt, krijg je 2 Vloot bonussen, en zo verder. Deze Vloot bonussen 
worden niet beperkt door het aantal Land of Intrige symbolen die je hebt !

Einde van een Ronde
De ronde eindigt van zodra 
iedere speler één beurt heeft 
gehad. Hierna neem je de 
meest waardevolle groep 
Invloedskaarten (grootste 
som van Aurei) die onder een 
Legioen kaart liggen, en voeg 
deze bij de andere kaarten 
boven de Legioen kaarten. 
Sorteer deze op categorie 
zodat de symbolen op iedere 
kaart goed zichtbaar zijn. 
Deze kaarten – tesamen met 
de 3 gedekte – vertegen-
woordigen de sterkte van Rome. In geval van gelijkstand voor de meest waardevolle 
Invloedskaarten, neem dan de kaarten onder de Legioen kaart met het laagste nummer 
(I, II, III…). Nota: Rome is niet beperkt door het bezitten van Land of Intrige kaarten 
voor zijn Legers en Vloten.

Nieuwe	ronde
De speler die de Primus Conspiratus kaart bezit, neemt de start speler kaart primus
en is de startspeler voor de volgende ronde.  Indien geen enkele speler een Intrige kaart 
heeft gespeeld of indien de Primus Conspiratus kaart bij dezelfde speler bleef tijdens de 

Voorbeeld: 
Hier zal de 

kaart onder 
Legioen I 

(Leger	waarde	
4 Aurei) toege-
voegd	worden	
aan de sterkte 

van Rome 
(boven de Legi-

oen kaarten)



Voorbeeld van puntentelling:
Rome is slechts in 3 categoriën sterker of even sterk als de andere spelers: Rome 
heeft	2	Senatoren,	5	Vloten	(één	bonus	Vloot	van	Leger	symbolen),	en	4	Legers	

(één	bonus	Leger	van	Vloot	symbolen).
Livinia	heeft	meer	Religie,	Rijkdom	en	Land	en	Decimus	heeft	meer	Intrige,

hetgeen	betekent	dat	de	spelers	winnen	en	elk	telt	zijn	punten:
Livinia	heeft	24	punten:	5	categoriën	(10	punten),	3	Vloten	(3	punten),	2	Legers	

(met inbegrip van een bonus Leger: 2 punten) en 3 sterkere categoriën dan Rome 
(Religie,	Rijkdom	en	Land:	9	punten).

Decimus	heeft	22	punten:	5	categoriën	(10	punten),	1	Vloot	(bonus	Vloot:	1	punt),	
3	Legers	(3	punten),	is	sterker	in	Intrige	(3	punten)	en	heeft	de	Primus	Conspiratus	

kaart	(1	punt).	We	nemen	aan	dat	hij	het	meeste	geld	over	heeft	(4	punten).
Indien	Rome	had	gewonnen,	zou	Decimus	de	winnaar	zijn	daar	hij	het	meeste	

Intrige	heeft.	

Rome

Livinia

Decimus



vorige ronde, dan blijft de startspeler dezelfde.
Trek één Invloedskaart van de stapel voor iedere Legioen kaart waar geen Invloedskaar-
ten meer onder liggen en plaats deze zichtbaar onder die Legioen kaart. De startspeler 
begint de volgende ronde.

Einde van het spel
Van zodra er niet genoeg Invloedskaarten meer in de stapel zijn om onder de Legioen 
kaarten te leggen bij het begin van de ronde, eindigt het spel onmiddellijk. Indien de 
stapel Invloedskaarten tijdens een ronde op geraakt, krijgen spelers die geen Invlo-
edskaart kunnen op hand nemen 2 Aurei van de bank en spelen hun verdere akties 
(kaarten kopen, kaarten spelen en inkomen ontvangen). Het spel eindigt van zodra alle 
spelers hun beurt hebben gehad.

Winnaar
Draai de 3 Invloedskaarten die bij het begin van het spel gedekt werden gelegd om en 
voeg deze bij de overgebleven kaarten voor Rome volgens categorie. Bepaal dan wie 
gewonnen is: de spelers of Rome.

Rome wint indien het in minstens 4 categoriën evenveel of meer symbolen op zijn kaar-
ten heeft als iedere speler apart. In dat geval wint de speler met de Primus Conspiratus 
kaart het spel.

De spelers winnen indien er in ten minste 4 categoriën telkens minstens één speler 
meer symbolen in zijn display heeft dan Rome. In dat geval wint de speler met de 
meeste punten:
» 2 punten voor iedere categoie van kaarten die je hebt gespeeld;
» 3 punten voor iedere categorie waarin je sterker (meer symbolen) bent dan Rome;
» 1 punt voor ieder Leger symbool en 1 punt voor ieder Vloot symbool, alsook voor de  
   mogelijkse bonus Legers en Vloten;
» 1 punt indien je de Primus Conspiratus kaart bezit;
» 4 punten indien je het meeste geld bezit.  Iedere Invloedskaart in je hand is ook nog  
   1 Aureus waard. In geval van gelijkstand bij 2 of meer spelers, krijgen al deze spelers 4  
   punten.

Nota: het aantal kaarten in een spelers display is enkel belangrijk bij het ontvangen van 
inkomen tijdens het spel. Tijdens de puntentelling of voor de speciale funktie van een kaart 
is enkel het symbool of de symolen in de linker bovenhoek van iedere kaart van belang.

De spelregels voor 5-8 spelers door gebruik te maken van twee kopies van het spel 
“PAX” kunnen gedownload worden op www.irongames.de/pax_e.php.



Solitaire spel
In het solitaire spel moet je trachten alleen te winnen van Rome.

Je begint met 5 Aurei en 2 Invloedskaarten. Je kiest één kaart om op hand te nemen en 
schuift de andere terug onder de stapel. Leg 3 Legioen kaarten op een rij.
Trek 30 Invloedskaarten van de stapel en leg ze zonder te bekijken terug in de doos. 
Trek nog 3 Invloedskaarten en leg ze zonder te bekijken gedekt boven de Legioen kaar-
ten (de sterkte van Rome).

Je moet in ieder spel aan het speleinde alle 7 categoriën in jouw display hebben.

In het eerste spel moet je tevens in ten minste 3 categoriën sterker zijn dan Rome.

In het tweede spel moet je tevens in ten minste 4 categoriën sterker zijn dan Rome.

In het derde spel moet je tevens in ten minste 5 categoriën sterker zijn dan Rome. 
Tijdens de voorbereiding trek je 3 Invloedskaarten (in plaats van 2), speel je één kaart 
open in jouw display, schuif je één kaart onder de stapel en neem je één kaart op hand.

In het vierde spel moet je tevens in ten minste 6 categoriën sterker zijn dan Rome. 
Tijdens de voorbereiding trek je 4 Invloedskaarten, speel je twee kaarten open in jouw 
display, schuif je één kaart onder de stapel en neem je één kaart op hand.

In het vijfde en laatste spel moet je tevens in alle 7 categoriën sterker zijn dan Rome. 
Tijdens de voorbereiding trek je 5 Invloedskaarten, speel je 3 kaarten open in jouw 
display, schuif je één kaart onder de stapel en neem je één kaart op hand.

Nota: wanneer je kaarten open speelt in jouw display bij de voorbereiding, telt de limiet 
van Vloten en Legers niet.
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en korrekties, mijn vrouw, Michaela, al de onvermoeibare helpers en spel testers: Chris-
tian Brunner en zijn spelersgroep, the Westpark Gamers Munich (Aaron Haag, Walter 
Sorger...), Wolfhart Umlauft, Mario Prochnow, Jogi, Sandra Lemberger, Frank Schwarz, 
Michael Schmitt, Peer Sylvester, Jérôme Morin-Drouin, Steffi en Rainer Welsch, Gerd 
Stocker, Hubert Scheu, Rolf Raupach, Sebastian Wenzel en iedereen die hiertoe bijge-
dragen heeft ...
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