ERRATA v1.0
I. (Strona 4) Wzięcie kafelka kolonii:

III. (Strona 6) Wzięcie kafelka kolonii:

„Każdy gracz bierze 2 kafelki Kolonii ze swojej Kolonii, w zgodzie z odkrytymi kartami ulicy. Wybiera jedną z nich i zatrzymuje ją, a drugą, zakrytą, przekazuje swojemu sąsiadowi po prawej."

Wyjątek:
Nie jesteś w stanie wziąć kafelka Kolonii z co najmniej jednej ze
wskazanych ulic.

Powinno być:

... Ponieważ nie przekazałeś kafelka, twój sąsiadujący gracz może wybrać
jeden kafelek spośród kafelków, które już otrzymał od ciebie w czasie gry
i które leżą zakryte obok jego Kolonii ...

Każdy gracz bierze 2 kafelki Kolonii ze swojej Kolonii, w zgodzie z odkrytymi kartami ulicy. Wybiera jeden z nich i zatrzymuje go, a drugi, zakryty, przekazuje
swojemu sąsiadowi po prawej.
Odmiana odnosić się powinna oczywiście do kafelka, nie karty!

Kafelki otrzymane od przeciwników leżą na stole odkryte.

-------------------------------------------

Ciekawostka: ta kwestia podlegała zmianom prawie do końca produkcji gry!

II. (Strona 4) Wzięcie kafelka kolonii:

-------------------------------------------

„W momencie, gdy każdy z graczy przekazał kafelek swoim sąsiadom po prawej,
wszyscy mogą spojrzeć na kafelek, który otrzymali od swojego sąsiada po lewej."

IV. (Strona 10) Patrycjusz II:
„Możesz wybrać nie tylko 1, ale 2 różne bonusy obszaru, które są dostępne (Trybun,
asystent, moneta, ulepszenie, 2 punkty zwycięstwa), jeżeli zakończysz obszar koloru (lub wziąć bonus drugiego poziomu na torze targu)."

Błędna liczba, powinno być:
W momencie, gdy każdy z graczy przekazał kafelek swojemu sąsiadowi po prawej, wszyscy mogą spojrzeć na kafelek, który otrzymali od swojego sąsiada po
lewej.

Powinno być:
Możesz wybrać nie tylko 1, ale 2 różne bonusy obszaru, które są dostępne (Trybun,
asystent, moneta, ulepszenie, 2 punkty zwycięstwa), jeżeli zakończysz obszar koloru (lub gdy weźmiesz bonus drugiego poziomu na torze targu).

Każdy gracz ma jednego sąsiada z prawej, więc powinna być tu liczba pojedyncza.

W obu przypadkach gracz może dzięki tej umiejętności wziąć dwa różne bonusy, zamiast jednego.
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FAQ v1.0
P: W części: Faza punktacji, w punkcie 4. napisano:
„Najdłuższy połączony obszar koloru wysłanników"
Bardziej precyzyjnie byłoby tak, jak stoi w instrukcji:
największy połączony obszar.
O: Zgadza się, obszar połączonych wysłanników liczy się w „każdą stronę”, tak długo, jak w żaden sposób nie jest przerwany przez puste miejsca, ani wysłanników
innych graczy lub pole orła.

P: Czy mogę używać asystenta tylko do budowy kolorowej struktury czy
w dowolnym momencie? Dla przykładu: mogę użyć zielonego robotnika +
asystenta + czerwonego robotnika, aby zbudować szary budynek (zmieniając dwóch robotników tego samego koloru w jednego budowniczego)?
O: Tak. Asystent zmienia zielonego robotnika w czerwonego i dwóch czerwonych
(robotnicy w tym samym kolorze) robotników można użyć jako budowniczego.
P: Czy mogę użyć 3 odmiennych robotników + 2 asystentów, aby zbudować
podwójny kafel budynku z szarą częścią?
O: Tak. Dwóch asystentów zmienia dwóch robotników na dowolny kolor (a więc także dwóch tego samego koloru), co powoduje, że można ich użyć jako budowniczego.
Ostatni robotnik determinuje kolor budynku (czerwony, żółty, zielony lub niebieski).

P: Czym jest tura gracza?
O: Rozgrywka w Forum Trajanum dzieli się na trzy CYKLE, każdy z nich trwa póki
nie skończą się karty ulic z danej talii (istnieją trzy talie – każda dla jednego
z cykli). Na RUNDĘ składają się dwie czynności: wybranie przez każdego z graczy
dwóch kafelków z ulic wskazanych przez bieżące karty ulic (zachowanie jednego
oraz przekazanie drugiego graczowi po prawej), którą to czynność wykonuje się
JEDNOCZEŚNIE, a następnie wykonania dwóch czynności przez każdego z graczy
w ramach jego TURY (PO KOLEI). TURA to wykonanie tych właśnie dwóch czynności: po pierwsze użycie jednego z kafelków i zebranie jego bonusu, a następnie
akcja BUDOWY (wykonywana raz).
Tak więc dzieje się to w następujący sposób: CYKL a w nim 4 x RUNDA, a w każdej
rundzie TURY GRACZY.

P: Kiedy dokładnie mogę zmienić dwóch robotników w takim samym kolorze w budowniczego?
O: Podczas swojej tury (w fazie budowy).
P: Czy mogę to zrobić na potrzeby punktacji za karty Trajana? Czy mogę
użyć dwóch robotników w odmiennych kolorach i jednego asystenta, gdy
potrzebuję jednego budowniczego dla zadania z karty Trajana?
O: Tak, jeżeli zrobisz to PRZED punktacją, to znaczy podczas swojej tury.

P: O co chodzi w uwadze na stronie 9 o maksymalnej liczbie budynków
w danym kolorze?

P: Czy można wymieniać jeden surowiec na drugi i zostawić go w swojej
puli na później?
O: Tak. Może to być ważne np. dla punktacji za karty Trajana. Ważne, aby korzystać
z umiejętności w odpowiednim momencie swojej tury.

O: Chodzi o to, że budynki są skończone – to znaczy, że jeżeli wyczerpie się dany
stos, nie można już dłużej budować tego rodzaju budynku/struktury. JEDNAK żetony są DWUSTRONNE i w czasie przygotowania rozgrywki tworzy się z każdego
rodzaju żetonów dwa stosy – jeżeli skończy się jeden, a w grze znajduje się drugi
– nadal można korzystać z tego budynku/struktury, należy tylko odwrócić żeton.
Przykładowo: Skończył się stos z żetonem targu, ale nadal w grze znajduje się
stos z pojedynczymi strukturami w czerwonym kolorze. Gracz, który chce wybudować targ, nadal może go zbudować – bierze żeton z czerwoną strukturą
i odwraca go. Jeżeli jednak skończą się oba stosy, nie można dalej budować tego
rodzaju budynku/struktury.

P: Nie można wymienić surowców PODCZAS punktacji, prawda? Trzeba to
zrobić wcześniej?
O: Tak. Podczas punktacji nie można już korzystać z umiejętności.
P: Czy podczas wybierania bonusu na torze bonusów od drugiego pola należy wziąć ten, na który się wkracza lub DOKŁADNIE poprzedni, czy dowolny
z poprzednich?
O: Dowolny z poprzednich.

-2-

