
                 Kolostori gazdálkodás
Uwe Rosenberg stratégiai játéka 1-4 játékos részére,

                           13 éves kortól    

RÉSZLETES SZABÁLYOK

A szabályok főként három vagy négy játékosra igazak; a szabályfüzet végén találjátok a rövid játék, 
a kétszemélyes játék és a pasziánsz szabályait.

JÁTÉKÖTLET
Az Ora et Labora egy középkori bencés kolostori gazdaságról szól.

Mert zsolozsmáztok is, igen; de kemény munkát is végeztek, úgy a kolostor falain 
belül, mint azokon kívül.. 

Ti a kolostor elöljárói vagytok, ti osztjátok be a szerzeteseket a különféle termelő-
épületekbe.

A rotán látható, hogy mennyi árut termeltek.

Szintúgy ti külditek a szerzeteseket az olyan épületekbe, ahol fejlesztitek az árukat.

Kezdetben csak egy birtokotok van, egy apró, 2x5 mezős terület, teli lápokkal 
és erdőkkel, de utóbb ezt kibővíthetitek.

A játék ötször szakad félbe, ilyenkor kerül sor a település-
fázisra. Ekkor új településeket hoztok létre, célszerűen úgy 
lerakva azokat épületeitek mellé, hogy a lehető legtöbb 
pontot érjék a játék végén.

A legtöbb épület és település bármilyen üres mezőn felé-
píthető. A legfontosabb különbséget ez alól a kolostori 
épületek jelentik (felismerhetők a sárga hátterükről), eze-
ket csak egymás mellé építhetitek fel. (Oldalt a képen a 
káptalanház az apát háza mellett van.) 

A játéknak két változata van, a francia és az ír.  Aszerint, 
hogy melyik változattal játszotok, az épületeket forgassá-
tok a megfelelő oldalukra.

 

TARTOZÉKOK

 2 játéktábla (rota) - egyszerre csak egyre van szükség
 2  ugyanolyan kétoldalas forgókerék (ezek mutatják, mennyi áru termelődik)
          - egyszerre csak egyre van szükség
 4 birtoktábla (játékosonként egy)
 9 bérlettábla (az áruk 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 dénár)
 9 zálogtábla (az áruk 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 dénár)

450 árulapka
 40 tőzeglapka (hátoldaluk tőzegtégla)  
 40 birkalapka (hátoldaluk hús)
 45 búzalapka (hátoldaluk szalma)
 45  falapka (hátoldaluk whiskey - csak az ír változatban)
 55 agyaglapka (hátoldaluk cserépedény)
 45 egydénáros (hátoldaluk könyv)
 30 ötdénáros (hátoldaluk ereklye)
 40 kőlapka (hátoldaluk díszítőelem)
 30  szőlőlapka (hátoldaluk bor) - csak a francia változatban
 30 lisztlapka (hátoldaluk kenyér) - csak a francia változatban
 40  malátalapka (hátoldaluk sör) - csak az ír változatban
 8 csodalapka (hátoldaluk ötszörös szorzó)
 2 kezdőjátékos-jelző (három és négy játékos esetén, az egyik az ír,
          a másik a francia változathoz)

 

   Ez egy tradícionális szabályfüzet; különösen
    alkalmas a kérdéses részletek ellenőrzésére.

      Amikor még csak ismerkedtek a játékkal, 
       inkább a másik szabályfüzetet olvassátok. 

Fontos! Először
az előkészületi
lapot olvassátok
el!

110 kártya
 41  kétoldalas épületkártya (egyik oldaluk a francia, a másik az ír változathoz)   
 32 településkártya (8 különböző település, minden játékosnál ugyanazok)
 37 erdőkártya (hátoldaluk alapján lápkártyák)

fa tartozékok
 3 szerzetes minden színben (1 perjel és 2 fogadalmas testvér)
 9 árujelző (az egyes árufajták színében és formájában)
 1  házformájú, türkizszínű jelző a következő településfázis jelölésére

továbbá
 2    pár pöcök a forgókereknek a rotákhoz rögzítésére
 1 előkészületi lap
 1 négyoldalas összefoglaló szabályfüzet
 1 nyolcoldalas részletes szabályfüzet (ez itt)
 1  tizenkét oldalas kártyalexikon, tanácsokkal és más e�élékkel
 4  összefoglalólap
 1 pontozófüzet

 15 műanyag zacskó

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

A gazdaság bir-
kát vagy búzát 
biztosít. 

Most éppen három 
birka termelhető.

Ha felfelé vagy lefelé bővítetek, 
 újabb erdőkhöz és lápokhoz jut-

  tok. Bal oldalra tengerpartokat, 
   jobb oldalra hegyeket raktok. Így 

    szép lassan valódi tájat hoztok 
     létre, ami a tengertől a hegyekig 

      nyúlik.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

  Coast, Plains, 
Hillside Cloister  

Chapter House

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Market 
Town

Hillside, 
Mountain Castle

build 1  of your  

own settlement

Hillside, 
Mountain Castle

build 1  of your  

own settlement

szomszédsági pontok

a településeket ez az 
ikon jelöli: 

A kolostori épületek háttere 
ilyen színű.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

1

   birtok
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A játék menete
Döntsétek el, ki kapja az első fordulóban a kezdőjátékos jelzőjét, és adjátok neki 
vagy a francia, vagy az ír jelzőt (a másikra nem lesz szükségetek). Fordítsa arra az 
oldalára, amin egy dénár látható. Minden fordulóban az előző kezdőjátékos bal 
oldali szomszédja lesz az új kezdőjátékos.

 

A forduló
Három vagy négy játékos esetén a játék fordulókból áll, fordulónként más 
kezdőjátékossal. Minden forduló öt fázisból áll, amelyek az alábbi sorrendben 
követik egymást:
1)    Minden forduló elején nézzétek meg, van-e olyan játékos, akinek mindhá-

rom szerzetese épületen van: ha igen, ő azokat visszaveszi.
· Aki még csak egy vagy két szerzetesét rakta le, nem kapja vissza azokat.
· Ez a visszavétel kötelező.

  

 

2)    Ezután a forgókereket forgassátok el egy mezőnyit a nyíl irányába (azaz az óra-
   mutató járásával ellentétesen).  

Az árujelzők és a forgókerék számai mutatják, miből mennyi állítható elő.

· Még a forgókerék forgatása előtt az ellenőrző szám alapján nézzétek meg, jó 
  játékosnál van-e a kezdőjátékos jelzője (l. a 6 oldalon).

· Ha a forgókerék forgatása előtt egy árujelző az utolsó (10-es) mezőn volt, azt 
  a kerék rúdja maga előtt tolja (azaz marad a 10-es mezőn).

· A 8. fordulóban játékba kerül a szőlőjelző (csak a francia változatban), a 13. 
  fordulóban pedig a kőjelző. Ezek mindig a 0-s mezőre kerülnek.

.

3)   Ha a forgókerék rúdja az épületjelzőt eltolja olyan mezőről, amely előtt 
pakli (először az A, azután a B, a C és a D) van, a játék félbeszakad, telepü-
lésfázisra kerül sor (lásd az 5. oldalon).

4)   Sorban, az óramutató járása szerint, mind végrehajtotok egy akciót. A 
forduló végén a kezdőjátékos végrehajt egy második akciót is.
· Így három játékos esetén négy, négy játékos esetén öt akcióra kerül sor 
  minden fordulóban.

 

5)   A forduló végén a kezdőjátékos átadja jelzőjét bal oldali szomszédjának.

A 4. fázis az akciófázis. Háromféle akciót hajthattok végre:
· Lerakhattok egy saját szerzetest, vagy szerződést köthettek egy másik já-
  tékossal (ekkor a másik játékosnak kell leraknia egy szerzetest).
· Irthattok erdőt vagy vághattok tőzeget.
· Építhettek egy épület.

Az akciók

      

Akció    Szerzetes lerakása épületre   
Vagy egyik saját szerzeteseteket rakjátok le, vagy egy játékostárstól köve-
telitek meg, hogy rakja le egy saját szerzetesét.
Ha egy saját szerzetest raktok le, saját, üres épületre rakjátok le, aktiválva 
az épület képességét.

 

A szerzetesek: a perjel és a 
két fogadalmas testvér.

A nyíl jelzi a forgatás irányát.

A kezdőjátékos jelzői:
a francia (vörös) és 
az ír (zöld).   

A forgatás után 2 búza 
helyett 3, 3 birka helyett 
4 szerezhető.

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

Megkezdődik az első 
településfázis.

Az építkezést kombinálhatjátok a lerakással, 
 a perjel révén (lásd a 4. oldalon).

Szerzetes lerakása
· Annak az épületei, aki már minden szerzetesét lerakta, nem aktiválhatók ebben a fordulóban (a szerzete-
  seit csak a következő forduló legelején kapja majd vissza, az 1. fázisban). Azonban a perjelség és a palota/
  uradalmi központ révén is lehetséges épületek aktiválása.
· Az épületek képességeit a lerakás aktusa váltja ki.
· Lerakás után nem kötelező az épület képességének kiváltása.
· Csak a birtoktáblákon lévő, már megépített épületek képességei használhatók.

.

Ebben a szabályfüzetben nem 
 találjátok meg az épületek leí-

  rását: ha valami nem tiszta, 
   nézzétek meg az épületlexikont. 

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

funkciódoboz

2

Az ellenőrző-
számok.

Az, hogy a kezdőjátékos két akciót hajt végre, 
 azzal jár, hogy folyamatosan, az óramutató 

  szerinti rendben akciókat hajtotok végre, amit 
   csak a forgókerék forgatása és az esetleges tele-

    pülésfázisok szakítanak félbe.
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Munkaszerződés
Ha egy játékostársatok épületét szeretnétek használni, �zetnetek kell neki 1 
dénárt, munkaszerződést kötve így vele. Ő kiválasztja egyik rendelkezésére álló 
szerzetesét, és lerakja az általatok megjelölt épületére.

 

Attól a pillanattól, hogy bármelyikőtök épít egy borászatot (a francia változatban) 
vagy lepárlót (az ír változatban), a munkaszerződések díja mindőtök számára 2 
dénárra nő. (Ez a játék végéig így marad, ennek jelzésére forgassátok át másik oldalá-
ra a kezdőjátékos jelzőjét.)

 
 

Ajándékok és szívességek (avagy az alkohol hatása a munkakedvre) 
Már a játék kezdetétől dönthettek úgy, hogy munkaszerződésnél nem annak 
díját �zetitek ki, hanem visszaraktok 1 bort vagy 1 whiskey-t (a francia, illetve 
az ír változatban) a készletbe. Az épület tulajdonosa ilyenkor nem kap semmit 
(a szerzetes megitta az italt). (Bor a borászatban, whiskey a lepárlóban készül.)

A forgókerék

A forgókerék és a rota a játék központi elemei.
Gyakran termeltek árukat, és hogy pontosan mennyit egy adott áruból, azt a forgó-
kerék szabja meg. Minden forduló elején egy mezővel forgatnotok kell a forgókere-
ket (az óramutató járásával ellentétesen – 2. fázis), így minden termelhető áru 
mennyisége növekszik.
Mindig, amikor termeltek valamit, a jelzőjét rakjátok vissza a 0-s mezőre. (A for-
gókerék lassú forgása miatt el fog telni néhány forduló, mire megint érdemes lesz 
ilyesmit termelni.)

A dzsóker
Amikor olyan akciót hajtotok végre, ami a rotát használja, az adott árujelző 
helyett a dzsókert is választhatjátok. 

 
Olyan árujelző helyett is választhatjátok a dzsókert, ami még nincs is játék-
ban (l. a 2. példát), ilyen például a kő, vagy a francia változatban a szőlő.

Akció   Erdőirtás
Vegyetek le egy erdőkártyát birtokotokról. A rota és a forgókerék mutatja, 
mennyi fát kaptok a készletből; ezután a fajelzőt rakjátok vissza a 0-s mezőre.

Akció   Tőzegvágás
Vegyetek le egy lápkártyát birtokotokról. A rota és a forgókerék 
mutatja, mennyi tőzeget kaptok a készletből; ezután a tőzeg-
jelzőt rakjátok vissza a 0-s mezőre.

Munkaszerződés
· Az épületet ti jelölitek ki, azt azonban ő dönti el, melyik szerzetesét rakja le rá.
· Nem köthettek munkaszerződést azzal, akinek mindhárom szerzetese már épületen van.
· A munkaszerződést kötelező elfogadni.
· A szerződés díját azonnal ki kell �zetnetek (nem várhatjátok meg, hogy az aktivált épület miatt pénzhez jussatok).
· Munkaszerződésnél sem kötelező az épület képességét aktiválni.

 

Az árulapkákon különféle ikonokat találtok:     az étel,     az energia,
a pénz és      a pont. Az áruk és az ikonok részletezését megtaláljátok az
összefoglalólapokon.

 
 

Erdőirtás és tőzegvágás
· Fontos, hogy erdőirtáshoz, tőzegvágáshoz nem kell szerzetes.  ·                      · Egymás erdő- és lápkártyáit nem használhatjátok.
· Akkor is irthattok erdőt, vághattok tőzeget (eltávolítva így a kártyát), ha az adott jelző a 0-s mezőn van – csak épp nem kaptok árut (ettől 
  ez még akciónak számít).
· Azután is „irthattok erdőt”, „vághattok tőzeget”, hogy birtokotokon már nincs ilyen lap – de persze nem kaptok árut. Ilyenkor a jelzőt 
nem rakjátok vissza a 0-s mezőre.
· Erdőirtáskor, tőzegvágáskor is választható a dzsóker.
· Az erdő- és lápkártyák eltávolításához üres, beépíthető mezőket hoztok létre (l. lentebb, az építkezésnél). 

1. példa: A játékos lerakja egy fogadalmas testvérét az agyag-
dombra. Az agyagjelző a 3-as, a dzsóker az 5-ös mezőn van. A 
játékos elvesz 5 agyagot, és a dzsókert a 0-s mezőre rakja. (Az 
agyagjelző marad a 3-as mezőn.)

2. példa: A játékos lerakja egy fogadalmas testvérét a kőfejtőre. 
A kőjelző még nincs a rotán, a dzsóker az 5-ös mezőn van. A 
játékos elvesz 5 követ, és a dzsókert a 0-s mezőre rakja.

Az erdő- és lápkártyákon nincs funkció-
doboz, mivel nem raktok rájuk szerzete-
seket. Az alsó részen az ikonok mutatják, 
hogy fát, illetve tőzeget kaphattok értük.

Mountain

Quarry

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

1

2

Most épp 4 birka termel-
hető. Ha ez megtörténik, 
a birkajelző a 0-s mezőre 
kerül, így nem termelhető 
birka.

Fontos, hogy az akcióval egy játékos-
 társ szerzetese lesz lerakva.

3
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Akció    Építkezés
Az asztalra kirakott épületek közül megépíthettek egyet, ki�zetve az 
épület költségét (a lap bal felső sarkában). (Négyféle építőanyag van: fa, 
agyag, szalma és kő.) Az épületkártyát rakjátok birtokotok egy üres 
mezőjére.

  

Az építkezés szabályai
· Fontos, hogy kolostori épület (a nevénél a háttér sárga) 
  csak másik kolostori épület szomszédságába (alá, fölé, 
  mellé) építhető.

· Az épületkártya bal felső sarkában és a kép hátterében az is 
  látható, milyen terepen húzható fel az adott épület. Öt tereptípus van: tenger, 
  tengerpart, síkság (ideértve a kiirtott erdőket, lecsapolt lápokat is), domboldal és 
  hegy. A terepek ikonjaikról is felismerhetők, de onnan is, hogy a tengerpart ten-
  ger mellett van, a domboldalak szürkészöld színűek és fenyőket láttok rajtuk, a 
  hegyek pedig sziklásak.)

· Hegyre csak kőfejtő és kastély építhető.

· Tengerre csak lakóhajó építhető (csak az ír változatban).
 

Építkezés és a perjel

 

Felépítés helyett �nanszírozás

Mellékakciók
A fenti egy akciótokon túl (az előtt vagy után) bárhány mellék-
akciót végrehajthattok.

Mellékakció  Búza átforgatása szalmává
A játék során bármikor átforgathattok búzalapkákat szalmalapkákká. A szalma egyrészt 
építőanyag, másrészt energiát ad. (A búza az egyetlen árulapka, ami bármikor szabadon 
átforgatható.)

· A szalma viszont már nem forgatható vissza búzává.
· Bizonyos épületekhez többféle áru kell. Mindig az az áru számít, ami a lapkán látható. 
  Ha például egy épülethez kell 1 búza és 1 szalma, és van 2 búzátok, az egyiket 
  átforgatva mindkettőből lesz 1-1.

Mellékakció  Beváltás
Dénárjaitokat bármikor átválthatjátok más címletekre: 5 egydénárosért 
bármikor kaphattok 1 ötdénárost, miképp fordítva is. Továbbá bármi-
kor beválthattok 1 bort 1 egydénárosra, avagy 1 whiskey-t 2 egydéná-
rosra (l. az ábrákat oldalt). 

Építkezés
· Egy akcióval csak egy épület húzható fel.
· Az épület képessége funkciódobozában látható.
· A kolostorudvar és más e�élék is épületeknek számítanak.
· Ha nincs üres mezőtök, ahová építkezhetnétek, nem tudtok építkezni.
· Nem �zethettek ki egy épületkártyát, félretéve azt későbbre.
· A már felhúzott épületek a továbbiakban nem mozdíthatók el.

4

Búza bármikor átforgatható szalmává.

Fát és agyagot a rotán szerezhettek. Szalmához 
búzalapka átforgatásával juttok (l. a mellékakciók-
nál).

Követ a játék elején csak nagy nehézséggel szerezhettek, utóbb 
már könnyebben.

Mountain

Quarry
Mountain

Quarry

Coast, 
Hillside

Windmill
  Coast, Plains, 

Hillside Cloister 
Courtyard

6  identical  
basic goods

3  di�erent 
goods

  Coast, Plains, 
Hillside Cloister 

Courtyard

6  identical  
basic goods

3  di�erent 
goods

  Coast, Plains, 
Hillside

Market

4  di�erent goods

  Coast, Plains, 
Hillside

5  di�erent goods

Filial
Church

  Coast, Plains, 
Hillside Chamber of 

Wonders

13 di�erent goods

Coast, 
Hillside Windmill

A szélmalom csak tenger-
parton vagy domboldalon 
építhető fel.

A kolostorudvar ko-
lostori épületnek szá-
mít.

Ezek az épületek
különféle árukat 
használnak fel.

A hegytáblákon 
három mező van: 
2 domboldal és 
1 hegy.    

he
gy

do
m

bo
.

do
m

bo
.

A parttáblákon négy 
mező van: 2 tenger és 
2 tengerpart.

te
ng

er

te
ng

er
p.

te
ng

er

te
ng

er
p.

A kőfejtő 5 dénár-
ba kerül.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Amikor felhúztok egy épületet, azonnal rárakhatjátok perjeleteket, hogy 
nyomban aktiváljátok is az épületet. (Csak akkor, ha a perjeletek még nincs 
épületen.)

Bizonyos épületeket nem megépítetek, hanem meg�nanszíroztok: 
építőanyagok helyett pénzbe kerül megépítésük. Ettől ez még épít-
kezésakciónak számít (és nem mellékakciónak).



Mellékakció Tájtábla vásárlása
Fordulónként mind csak egy tájtáblát vásárolhattok, valamint minden településfázisban 
(l. lentebb) is vehettek egyet-egyet. Kétféle tájtáblát vásárolhattok, hosszúkás bérlettáblát 
és kevésbé hosszúkás zálogtáblát. A táblák árát jobb alsó sarkukban találjátok. (Ha meg-
vesztek egy tájtáblát, azonnal birtokotokhoz kell illesztenetek, nem rakhatjátok félre ideigle-
nesen.)

  

  A bérlettáblák
A játék kezdetén kapott birtoktáblátok meghatározza, hogyan rakhatjátok le a 
megvásárolt tájtáblákat. A bérlettáblákat birtoktáblátok fölé vagy alá, azzal egy-
vonalban kell leraknotok. Több bérlettábla is lehet birtoktáblátok felett vagy 
alatt, a lényeg, hogy egyvonalban legyenek. Amikor leraktok egy bérlettáblát, 
döntsétek el, melyik oldala legyen felfelé, a láp/erdő/erdő/domboldal/dombol-
dal, vagy pedig a /erdő/síkság/síkság/síkság/domboldal. A bérlettáblákat úgy 
kell leraknotok, hogy az ár a jobb alsó sarokban legyen. Az erdőkre rakjatok 
erdő-, a lápokra lápkártyákat. (A többi mező üresen marad.)

A zálogtáblák
A zálogtáblák egyik oldala tengerpart, a másik hegy. Amikor lerakjátok, 
döntsétek el, melyik oldal lesz felfelé. Ha a tengerparti, a birtokotok-
tól balra, ha a hegyi, a birtokotoktól jobbra kell leraknotok. 

Továbbá:
· Legalább az egyik tengerparti mezőnek szomszédosnak kell lennie egy 
  birtokmezővel (birtoktábla vagy bérlettábla) vagy egy már meglévő 
  tengerparti mezővel.
· Legalább az egyik domboldalas mezőnek szomszédosnak kell lennie 
  egy birtokmezővel (birtoktábla vagy bérlettábla) vagy egy már meglévő 
  hegy domboldalas mezővel (l. oldalt a példát).
· A zálogtáblát úgy kell leraknotok, hogy az ár a jobb alsó sarokban 
  legyen.

. 

Birtokaitokat úgy kell magatok előtt tartanotok, hogy a többiek jól láthassák, 
hány és miféle tábla alkotja azokat.

Új kezdőjátékos
Minden forduló végén az eddigi kezdőjátékos bal oldali szomszédja lesz az új kezdőjátékos.

Új forduló
Új forduló kezdődik azzal, hogy mind, akik már leraktátok mind a három szerzeteseteket, vissza-
kapjátok azokat. (Akinek csak egy vagy két szerzetese van lerakva, nem kapja vissza azokat.) For-
gassatok egyet a forgókeréken (2. fázis, l. a 2. oldalon).

 

Településfázis
Településfázisra akkor kerül csak sor, amikor a forgókerék rúdja elhalad a soron 
következő épület- és településpakli előtt (először az A, majd a B, C és végül a D 
pakli előtt). 
A türkiz házjelző is mutatja, hogy erre mikor fog sor kerülni.
A játék legvégén kerül sor az ötödik, utolsó településfázisra.
A településfázis három alfázisból áll össze:

1)   A türkiz házjelző mozog. .  
Az első településfázisig a házjelző az A pakli előtti mezőn áll; a fázis 
legelején rakjátok át a jelzőt a rotán a B pakli előtti mezőre.
A második településfázisban a B-ről a C, a harmadikban a C-ről a 
D mezőre rakjátok. A negyedik településfázisban rakjátok át az E 
mezőre, ekkor azt mutatja, hány forduló van még a játék végéig és 
a bónuszfordulóig (l. a következő oldalon – ezt jelzi a mezőn látható 
   is).

5

A házjelző átkerül ide.

A példában most fejeződött be az A telepü-
lésfázis, legközelebb majd a B jön. A rúd 
anélkül halad el majd a D pakli előtt, 
hogy kiváltaná annak fázisát, hiszen előbb 
a B és a C fázisoknak kell kiváltódniuk.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

birtok

ár

bérletek

Birtok két zálogtáblával. Ahogy 
az látható, a zálogtáblák alá 
vagy fölé lerakhatók más zálog-
táblák, hiába nem szomszédo-
sak azok a birtokkal.

további bérlet-
 táblák sávja

hegyi zálog-
 táblák sávja

tengerparti 
 zálogtáblák 

  sávja



  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town

R
ÉS

Z
LE

T
EK

· A települések költségét étel- és energiaikonos árulapkák beadásával �zetitek meg. Nincs visszajáró!
· Ha nincs (megfelelő) üres mezőtök, nem tudtok települést építeni – nem �zethettek ki egy települést azzal, hogy most félreteszitek, és ha 
  majd lesz helyetek, felépítitek.
· Építési akcióval nem építhető település.
· Ellenfeleitek településeit nem építhetitek meg.
· A települések listáját megtaláljátok a kártyalexikonban.
· Halászfalu csak tengerparton, váralja csak domboldalon épülhet. (Ezt könnyű eltéveszteni.)
· Hegyre, tengerre nem építhető település.
· Nem kötelező települést építeni.
· A felépített település a játék végéig nem vehető le, sem nem mozdítható el.

 

első kör

 második kör

A 3-as azt jelenti, 
hogy a harmadik já-
tékos építhet majd 
először A épületet.

ez így 25 dénár

A kőfaragó egyike a kezdőépületeknek, a 
kőfejtő a B pakliban található. (A francia
változatban a C pakliban is van még egy 
kőfejtő.)

  Coast, Plains, 
Hillside Stone  

Merchant

Mountain

Quarry

Ha gondoljátok, megtehetitek, hogy előre 
 készültek a következő településfázisra úgy, 

  hogy a kiszemelt helyre lerakjátok egy te-
   lepüléseteket, a kártyára lerakva annak 

    étel- és energiaköltségét. Ha utána bármi 
     másra elhasználnátok akár egyet is ezek-

      ből az árulapkákból, a többit és a telepü-
       léskártyát vegyétek vissza.

    

 

A nyomornegyed 1 ételbe és 1 ener-
 giába kerül, ami például ki�zethető 

  1 búzával és 1 fával. Nyomornegyed 
   építhető síkságon, tengerparton és 

    domboldalon is.
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2)   Mind megépíthettek legfeljebb 1 települést a nálatok lévő kártyák közül.
  Ehhez ki kell �zetnetek a település étel- és energiaköltségét (a lap bal felső 
  sarkában találjátok), majd rakjátok le egy (az épületnek megfelelő) üres 
  helyre birtokotokra (ideértve a bérlet- és zálogtáblákat is). Előtte még vá-
  sárolhattok 1 tájtáblát. (Ha többen is akartok venni tájtáblát, ezt játéksor-
  rendben tehetitek meg, a kezdőjátékostól kezdve.)

3)   A fázis paklijában lévő épületlapokat rakjátok ki az asztalra, a benne lévő 
  településkártyátokat megkapjátok (ezt a későbbi településfázisokban, vagy 
  kastély aktiválásával építhetitek meg).

 · Ha nem építetek települést, a kezetekben négynél több településkártya lesz.
· Mind ugyanolyan településkártyát kaptok a pakliból.
· A játéktábla mellett lévő épületkártyákhoz rakjátok ki a pakli épületkártyáit. A 
  régebbi épületkártyákat is maradnak a rota mellett. Tanulmányozzátok a kár-
  tyákat. (Részletes magyarázatukat a kártyalexikonban találjátok.)

Bónuszforduló a három- és a négyszemélyes játékban
Miután a forgókerék rúdja másodszor is áthaladt az E mezőn (a mezőn ez az ikon     is látható), a 25., utolsó forduló kezdődik.
A forduló legelején mind visszakapjátok perjeleteket. Ezután, játéksorrendben, mint végrehajthattok pontosan egy akciót (a kezdőjátékos is 
csak egyet), ami vagy építkezés, vagy a perjel lerakása egy épületre. Perjeleteket lerakhatjátok a többiek épületeire is – méghozzá ingyen, nem kell 
munkaszerződést kötnötök -, továbbá az sem számít, van-e már ezen az épületen egy vagy több szerzetes (ezek a megengedő lehetőségek csak a 
bónuszfordulóra igazak). Azt is megtehetitek, hogy építetek egy épületet és nyomban lerakjátok rá perjeleteket.

A bónuszfordulót követi az ötödik, utolsó településfázis. Ezzel a játék véget is ért (     ). Az értékelést a 7. oldalon írottak szerint végezzétek.

 
            

              

Kő
A játék elején követ csak a kőfaragótól szerezhettek, valamint dzsóker-
rel, ha már épült kőfejtő. Maga a kőjelző csak a 13. fordulóban kerül 
játékba.

Az ellenőrző számok
Miután forgattátok a forgókereket, az ellenőrző szám alapján nézzétek 
meg, jó helyen van-e a kezdőjátékos jelzője. A forgatás után a forgókerék 
rúdja egy számpárra mutat (mivel a játék során a rúd két teljes kört tesz 
meg).
 · Az 1-es szám azt jelenti, hogy annak kell lennie a kezdőjáté-
    kosnak, aki az 1. fordulóban is kezdőjátékos volt.
 · A 2-es szám azt jelenti, hogy annak kell lennie a kezdőjáté-
    kosnak, aki az 1. fordulóban második volt.
 · Stb.

(Ha a szám alapján valahol valamit elrontottatok, most próbáljátok meg 
kijavítani.)

A szorzólapkák
A csodákat leszámítva minden áru elvileg korlátlan mennyiségű. Ha egy árulapkából nem lenne elegendő, fogjatok 
egy csodalapkát, forgassátok át és rakjatok rá valamilyen más árulapkát – úgy számít, mint 5 árulapka az adott faj-
 tából. Ha kifogynátok a szorzólapkákból, vagy csodaként lenne azokra szükségetek, improvizáljatok helyettük 
    valamiféle szorzólapkákat.
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Értékelés
Az értékelés három részből áll.

  )1  Az árulapkáitokon lévő pontok: minden ötdénáros 2, könyv 2, cserépedény 3, díszítőelem 4, ereklye 8, csoda 30, bor vagy whiskey 1 
győzelmi pont. (A bor/whiskey nem csupán 1 győzelmi pont, hanem 1 dénár is, így 1 bor/whiskey plusz 4 dénár az 2 győzelmi pont.)

  )2 Minden megépített épületetek és településetek pontértéke. (A szomszédságérték itt nem számít.)  

3) Végül minden település annyi pontot ér, amennyi az összesített szomszédságértéke. Ez saját szomszédsági pontjai     , hozzáadva az összes 
szomszédos épület szomszédsági pontjait.   

 
Az győz, akinek a legtöbb pontja van. Egyenlőségnél az érintettek mind győztesek.

A rövid játék
A rövid játék egy óra alatt megvan. Ilyenkor a másik rotát használjátok. akár 
hárman, akár négyen játszotok, valamint a forgókerék előoldalát (a számok 
0, 2, 3, 4...)

 

Úgy kezdtek, hogy birtoktáblátok bal 
felső sarkában két üres hely van (azaz 
kevesebb erdő- és lápkártyával kezd-
tek). (Az német szabályban nem a 
felső sor első két mezőjét kell üresen
hagyni, hanem az első és a harmadik
mezőt. - A ford.
 

A játék 12 fordulóból plusz a bónuszfordulóból áll (ezt a rotán a      jelzi), annyiból, 
ahány mező van a rotán. Kevesebb az épület, de több áru termelhető. Ha hárman 
vagytok, a kétszemélyes játék épületeit használjátok csak; ha négyen, a két- és három-
személyes játék épületeit. Ha négyen játszotok a francia változattal, dönthettek úgy, 
hogy a C pakliból a kőfejtőt visszarakjátok a dobozba.

 

Csak 1-1 perjeletek és fogadalmas testvéretek van, és így minden 
forduló elején visszakapjátok ezeket, ha már mind a kettő épületen 
van.

A megnövekedett termelés miatt két speciális szabályra kell �gyelnetek:

1.   Amikor a rotát használjátok, bónusztermelésre kerül sor: mind (az akciót 
  végrehajtó játékos is) kaptok a készletből egyet-egyet az adott áruból.

2.    A rota minden mezőjén láttok két árut. Minden forduló elején mind 
  kaptok annyi és olyan árut a készletből, mint amik a rota azon mezőjére 
  vannak nyomtatva, amin éppen áthaladt a forgókerék rúdja.

A települések szomszédságértéke 
· Az átlósan lévő épületek nem számítanak szomszédosaknak.
· Ha egy épület több településsel is szomszédos, szomszédsági pontjai mindnél számítanak.
· A településeknek is vannak szomszédsági pontjai, amelyek befolyásolják a szomszédos települések szomszédságértékét is.
· Az üres tenger 3 szomszédsági pontot jelent.
· Bizonyos épületek mínuszpontokat jelentenek a szomszédos településeknek.
· Minden hegy két domboldallal szomszédos. (Miként a hegytáblákon lévő domboldalak csak egy heggyel.)

 

Településfázisokra a 3., az 5., a 7. és a 9. fázis-
ban kerül sor. A francia változatban a 4. fordu-
lóban kerül fel a rotára a szőlőjelző, a kőjelző 
mindkét változatban a 6. fordulóban. (Ezek is 
leolvashatók a rotáról.)

A (13.) bónuszforduló és az értékelés ugyanúgy 
történik, mint a normál játékban.

Az ellenőrző számokat most is �gyelhetitek; az 
első szám a négyszemélyes, a második a három-
személyes játékra igaz.

Kétszemélyes játék
Az 1-2 személyes rotát használjátok. Az épületkártyák közül rakjátok vissza a 
dobozba az összeset, amelyiknek jobb alsó sarkában 3+ vagy 4 látható. A for-
gókerék hátoldalát használjátok (a számok 0, 1, 2, 2...). Az A-D épületpakli-
kat a rota megfelelő mezőihez rakjátok.

Itt nem vándorol a kezdőjátékos szerepe, hanem csak egyszerűen felváltva cse-
lekedtek. Mindig, amikor valamelyikőtökre kerül a sor, forgassatok egyet a 
forgókeréken, majd a soron lévő játékos hajtson végre egymás után két akci-
ót.

A három/négyszemélyes játék szabályai zömmel érvényben maradnak.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Akár fel is rakhatjátok a két-két árulapkát a rota mezőire. 
 Minden fordulóban egyikőtök elveszi a két lapkát a rotáról, 

  a többiek a készletből – így valószínűleg nem fogtok elfeled-
   kezni róla, sem rossz árukat nem fogtok elvenni.

A szőlőjelző felkerül ide a 4. 
fordulóban a francia változat-
ban; az ír változatban nem 
történik semmi.

· A soron lévő játékos egy tájtáblát vehet, és a településfázisban is ve-
  hettek egyet-egyet.
· Amikor a forgókerék rúdja elhalad a soron következő épületpakli előtt,
  a játék félbeszakad, és településfázisra kerül sor.
· A forgókerék forgatása után meg kell nézni, van-e olyan játékos, aki-
  nek már mindhárom szerzetese le van rakva; ő visszakapja szerzeteseit.
· Ha valakinek már mindhárom szerzetese le van rakva, annak az épü-
  letei a következő fordulóig nem használhatók. (Kivéve perjelség, palota,
  uradalmi központ révén.)

 

.  
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A szőlőjelző (csak a francia változatban) és a kőjelző a 11., illetve a 18. fordulóban
kerül csak fel a rotára, vagyis a kő csak azután kerül a játékba, hogy a forgókerék 
már megtett egy teljes fordulatot (ezt külön szimbólum is jelzi a rotán).

Miután egy játékos fordulója véget ért, ellenfele jön. (Ez akár a kezdőjátékos jelző-
jének átadásával jelezhető is, de ez elhagyható.) Ilyenkor mindkét játékosra igaz, hogy
ha mindhárom szerzetese le van rakva, visszakapja azokat.

Nincs olyan bónuszforduló, mint ami a három/négyszemélyes játékban van.

 

 

Fontos, hogy a játéknak nincs meghatározott fordulószáma. A játék akkor ér
véget, amikor már a D pakli is játékba került, és már csak legfeljebb 1 lap
van felcsapva. Ekkor ezt a fordulót még be kell fejezni, utána forgatni egyet
a forgókeréken, és az ellenfél még végrehajt egy akciót.

A három/négyszemélyes játéktól eltérően itt nincs végső településfázis. Az
értékelés szabályai ugyanazok, mint a három/négyszemélyes játéknál.

A hosszú kétszemélyes játék
A játék akár három óráig is tarthat. Ekkor sokkal több épület használatos. A
szabályok az alábbiak szerint változnak:

   

Az ír variánsban az összes épület használatos, a francia variánsnál csak az ácsműhely,
valamint a C pakliból a kőfejtő és a szőlőhegy nem használatos.

A forgókeréknek az előoldalát kell használnotok (a számok 0, 2, 3, 4). To-
vábbra is az 1-2 játékosos rotát kell használni.)

A játék fordulói nem a két-, hanem három/négyszemélyes játék szerintiek. A for-
dulóban először a kezdőjátékos hajt végre két akciót (egymás után), majd ellenfele
egyet. Ezzel a forduló véget ért, ellenfele lesz a kezdőjátékos. Ekkor kell forgatni 
a forgókereket. Most az új kezdőjátékos hajt végre két akciót, majd ellenfele egyet.

Így lényegében egy játékos három akciót hajt végre egyhuzamban,
és közben két tájtáblát tud vásárolni: egyet az egyik fordulóban, 
egyet a másikban.

 

A három/négyszemélyes játéktól eltérően itt nincs bónuszforduló.
Itt sincs meghatározott fordulószám. A játék akkor ér véget, amikor már a D 
pakli is játékba került, és már csak legfeljebb 3 lap van felcsapva. Ekkor ezt 
a fordulót még be kell fejezni.
Ezzel a játék véget is ért;  az értékelés szabályai ugyanazok, mint a három/
négyszemélyes játéknál.

Pasziánsz
Előkészületek

Az 1-2 játékosos rotát használd, a forgókerék előoldalával (a számok 0, 2,
3, 4...)  

Az ír variánsban mind a 41 épületet használd, a francia variánsnál rakd vissza a
dobozba az ácsmhelyt, mindkét szőlőhegyet és a C pakliból a kőfejtőt (ezt a kártyá-
kon az áthúzott 1-es is jelzi). 

A kezdőépületeket csapd fel, az A-D paklikat rakd a rota megfelelő mezői-
hez, az árujelzőket (a dzsókert is) rakd az A mezőre.

A szőlőjelzőt és a kőjelzőt rakd vissza a dobozba.

A bérlet- és zálogtáblák kupacát forgasd át (vagyis a legrágábbak legyenek
legfelül, a legolcsóbbak legalul). . 

A játék menete

Nem kapsz kezdőárukat.

A játék a kétszemélyes játék szabályait követi (minden forgatás után 2 akciód 
van).
Ha egy jelző a 10-es mezőn van, és onnét továbbtolná a forgókerék, a jelző
kikerül a játékból.

A semleges játékos

A pasziánszban van egy (limitált) semleges játékos.

· A semleges játékos is kap egy birtoktáblát, de nem kap rá erdő-
   és lápkártyákat.

· Az építészpiacot rakd a birtoklapja bal felső mezőjére (ezt jelzi
   a kártyán látható N betű).

· A semleges játékos is kap 1 perjelt és 2 fogadalmas testvért.

· Ha a semleges játékos egy épületetét szeretnéd használni, 1 dénárt kell be�zetned a 
  készletbe. Ezután rakd a semleges játékos egyik szerzetesét az épületre - hogy perjelt 
  vagy fogadalmas testvért, te döntöd el. Ha már épült borászat vagy lepárló, ez a költ-
  ség 2 dénárra nő - ezt a kezdőjátékos jelzőjének átforgatásával jelezd. (Persze a 2 dé-
  nár helyett itt is adhatsz inkább ajándékot.)

· Minden településfázis esején az összes felcsapott épületet rakd a semleges játékos
  birtoktáblájára.

· A semleges játékosra vonatkozó építési szabályok: Mivel a birtokán nincs túl sok 
  hely, bármelyik üres épületet (a táblára nyomtatottakat is) felülépítheted. A felül-
  építő épület is felülépíthető. Kolostori épület csak kolostori épülettel építhető felül,
  míg nem kolostori épület csak nem kolostori épülettel. Vigyáznod kell arra, hogy a
  kolostor épületei mindig szomszédosak legyenek legalább egy másik kolostori épü-
  lettel. A semleges játékosnak nem kell betartania a terepkorlátozásokat (tengerpart,
  domboldal, síkság, hegy).

· Amint a semleges játékos befejezte az építkezést, egy új épületét (ami nem lett
  azonnal felül is építve) használhatod -  ha a perjele nincs épületen, lerakhatod erre 
  az épületre. Ez nem része a normál fordulónak, nem ottani akció; viszont ekkor
  is meg kell �zetned a perjelnek a munkaszerződés árát.

·  Minden forduló elején (akár volt településfázis, akár nem) ellenőrizd, nem 
   járnak-e vissza a semleges játékosnak a szerezetesei. Persze a sajátjaidat is ellen-
   őrizd...

  
 Vigyázz, ennek meg�zetéséről ne feledkezz el!

A településfázisos forduló tehát így néz ki:

1) Ha a semleges játékos összes szerzetese épületen van, vedd le azokat.

2) Forgasd a forgókereket.

3) A semleges játékos megépíti a megmaradt épülekeket.

4) Opcionálisan rakd le a semleges játékos perjelét az egyik újonnan meg-
épített épületre, ki�zetve a munkaszerződés költségét.

5) Újra ellenőrizd, nincs-e épületen a semleges játékos összes szerzetese.

6) Hajtsd végre a településfázist.

7) Hajtsd végre két normál akciódat.

Az A-D településfázisoktól eltérően a legutolsó forduló (az E településfázis)
másképp zajlik: a 7. lépés a 2. és a 3. között történik - vagyis a semleges 
játékos csak azután építkezik, illetve a településfázis csak azután zajlik le, hogy
végrehajtottad két akciódat.

Az utolsó településfázissal a játék is véget ér.

A pasziánszban a győzelemhez 500 pontot kell gyűjteni; ezt az ír variáns során egy
kicsit könnyebb elérni.

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market
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