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de Dirk Liekens 

(reguli in lb. română pt extensia cu 2 jucători) 

 

 

Extensia de 2 jucători la jocul Sumeria constă in piese adiţionale care 

permit jucarea variantei cu doar 2 jucători. Extensia nu este un joc 

complet şi poate fi jucată doar având jocul de bază. 

  

Componente 

� un sticker ce urmează a fi lipit peste traseul (ruler-ul) de etapă de 

rundă, arătând 4 etape de rundă (N.T. in partea dreapta-sus a 

tablei); 

� 24 de markeri comerciant (butoiaşe), câte 6 din fiecare din cele 4 

culori ale jocului iniţial; 

� acest manual; 

 

N.T. Stickerul din extensie se poate confecţiona şi nu e neapărat necesară 

lipirea lui pe tablă; ne vom referi in continuare la markerii comerciant cu 

termenul de butoiaşe; la varianta de 2 jucători, vor fi folosite doar 12 

butoiaşe, in 2 culori, extensia conţinând totusi 24 de butoiaşe pentru a da 

posibilitatea jucatorului să-şi aleagă culoarea dorită; in locul butoiaşelor 

din extensie pot fi folosite butoiaşe de la alte jocuri (Puerto Rico, Catan, 

Hansa Teutonica, etc). 

 

 

Instalare 

Se lipeşte stickerul cu traseul etapelor de rundă pe tablă, ca in imagine: 
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Modificări in desfăşurarea jocului 

La varianta de 2 jucători, aceştia iau cate 20 de butoiaşe de culori diferite 

(2 jucători = 2 culori). Celelalte butoiaşe nu se vor folosi şi vor fi returnate in 

cutie. 

 

Se va juca după aceleaşi reguli de la jocul de bază, cu următoarele 

modificări valabile doar in cazul variantei de 2 jucători: 

� in timpul instalării, jucătorii vor pune pe tablă fiecare cate 1 

butoiaş, iar aceasta se va repeta până când fiecare jucator va 

deţine cate 10 butoiaşe pe tablă. 

� fiecare joc constă in 6 runde, dar la jocul in 2, fiecare rundă va 

avea cate 4 etape (N.T. se foloseste stickerul); 

� la impărţirea punctelor de influenţă la sfârşitul unei runde, 

punctarea zonelor de influenţă 1 si 3 va rămane aceeaşi ca la 

jocul de bază, in timp ce la a 2-a punctarea va diferi, la modul ca 

doar jucătorul care a câştigat controlul asupra acestei zone va 

alege un punct de influenţă din cele 2 de deasupra zonei, in timp 

ce al doilea jucător aflat la controlul acestei zone nu va lua nimic, 

iar punctul de influenţă rămas va fi eliminat din joc. 

 

 

Pentru mai multe informaţii despre Sumeria şi jocuri Reiver, vă rugăm să 

vizitaţi site-ul: www.reivergames.co.uk  

Sumeria, regulile şi grafica sunt copyright © Reiver Games 2009. 

Toate drepturile rezervate. 

 

Nota finală: Traducerea este aproximativă. « N.T. » reprezintă Nota 

Traducătorului şi nu este o traducere a regulilor originale. 

DISCLAIMER: THIS IS NOT AN ORIGINAL TRANSLATION; ALL THE ORIGINAL 

BRANDS, CHARACTERS, NAMES, ASO, REPRESENT TRADEMARKS OF THEIR 

RESPECTIVE OWNERS. 
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