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• Bevezetés
A játékosok egy-egy középkori bencés
kolostor apátjai. Arra törekedve, hogy
a ti könyvtáratok legyen a leggazda-
gabb, zsúfolva értékes könyvekkel és
kéziratokkal. Ehhez be kell szerezne-
tek mindenféle drága festéket és ko-
lostorotokba kell csábítanotok a 
legügyesebb kezű szerzeteseket; sajnos 
azonban az anyagi lehetőségeitek nem 
korlátlanok. Mindezeken felül el kell
nyernetek a püspök pártfogását, 
hogy azután vetélytársaitokra terel-
hessétek az egyházi elöljárók gyanúját.

• Tartozékok
• 1 Scriptorium (játéktábla)
• 5 dobókocka
• 87 kártya

 

• A játék célja
A célotok a lehető legtöbb győzelmi pont
összegyűjtése. A játék végén győzelmi
pontokat kaptok, ha az öt kategória bár-
melyikében a tiétek a legnagyobb összeg.

Minden ilyen kategória 1-6 pontot ér 
aszerint, milyen kocka van ott a Scripto-
riumon. A játék elején még minden 
kocka 3-ason áll, de ez a játék folyamán 
változhat. A kategória megnyeréséhez az
kell, hogy a tiétek legyen a legnagyobb
összeg ott (l. a példát a következő oldalon).
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A Scriptoriumon látható, 
hogy hány pontot érnének
éppen az egyes kategóriák
                   a játék végén.
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A játék két fázisból áll:
1) Az ajándékfázisban ingyen lapokat
kaptok.
2) Az aukciófázisban licitálással lapokat
vesztek.
A két fázis után győzelmi pontokat kap-
tok a kategóriák szerint.
Az győz, aki a legtöbb győzelmi pontot
gyűjtötte.

• Előkészületek
A Scriptorium tábláját rakjátok ki az
asztal közepére, és minden kategóriára
rakjatok egy dobókockát, a 3-as oldalá-
val felfelé.
Dobjatok el bizonyos számú kártyát
aszerint, hányan játszotok (l. a jobb
oldalon, hogy pontosan hányat és mi-
 lyeneket).

A többi kártyát keverjétek meg és húzópak-
liként rakjátok le képpel lefelé az asztalra.

· 2 játékos: Dobjatok el 6 aranykártyát 
(minden értékből 2-t), valamint még 
véletlenszerűen 21 kártyát.

· 3 játékos: Dobjatok el 3 aranykártyát 
(minden értékből 1-et), valamint még 
véletlenszerűen 12 kártyát.

· 4 játékos: Dobjatok el véletlenszerűen
7 kártyát.

 

érték kategória

holtversenyeldöntő betű

Kategória megnyerése
A kártyák kategóriáját egy szín és egy
szimbólum is mutatja. A kártya értéke
a lap bal felső sarkában látható. A pél-
dában a kártya egy 2-es értékű kézirat
(ezt a narancsszín is jelzi). A játék végén
mind összeadjátok kézirataitok értékét.
Akinél ez a legnagyobb, az győzelmi 
pontokat kap aszerint, hogy milyen
oldala van felül a kockának a Scripto-
riumban a kéziratoknál. Holtverseny
esetén az kapja a pontot az érintettek
közül, akinek az adott kategóriában 
az A-hoz legközelebbi betűs lapja van.
A többi négy kategória is ugyanezen
elvek szerint értékeltetik ki.
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• A játék menete
A játék két fázisból áll: 1) ajándékok 
és 2) aukciók. A játéksorrend min-
dig az óramutató járása szerinti.

• 1. fázis: Ajándékok 
Valahogy válasszatok egy kezdőjáté-
kost (például a legidősebbet közületek). 
Aki éppen soron van, az az aktív játé-
kos. 

A forduló abból áll, hogy az aktív já-
tékos “szétoszt” bizonyos számú lapot, 
majd a többiek kártyát vehetnek el a 
közös területről.

 

4 játékos esetén az aktív játékos
 5 lapot oszt szét.
3 játékos esetén az aktív játékos
 4 lapot oszt szét.
2 játékos esetén az aktív játékos
 3 lapot oszt szét.

Ez a “szétosztás” abból áll, hogy az aktív
játékos felhúz egy lapot, megnézi, majd
lerakja az alábbi három hely egyikére:

· saját maga elé (képpel lefelé)
· a közös területre (képpel felfelé)
· az aukciós kupacra (képpel lefelé)

Az aktív játékosnak maga elé egy lapot
kell leraknia, miként az aukciós kupac-
ra is, a többi (1-3 lap aszerint, hányan
vagytok) a közös területre kerül. Miu-
tán az aktív játékos befejezte a szétosz-
tást, a közös területen egyel kevesebb
kártya lesz, mint ahányan vagytok.

A szétosztás egyesével történik: az aktív
játékos felhúz egy lapot, megnézi, lerak-
ja valahová, és csak ezután húzza fel a
következő kártyát. Ez addig tart, amíg
fel nem húzza és le nem rakja a megfe-
lelő számú lapot.

Fontos, hogy az aukcióskupac az első lap
oda lerakásával születik meg, és az aján-
dékfázis folyamán egyre csak gyarapszik.
Majd az aukciófázisban fogjátok licitre
bocsátani az oda lerakott lapot.

 

 

Miután az aktív játékos szétosztotta a 
megfelelő számú kártyát, a kezébe veszi 
azt a lapot, amit a szétosztás során maga 
elé lerakott. Ezután a többiek, kezdve bal 
oldali szomszédjával, sorban a kezükbe 
vesznek egyet a közös területen képpel 
felfelé lévő kártyák közül. 

Ebből következik, hogy az ajándékfázis
minden fordulójában minden játékos
kezében eggyel több kártya lesz (l. a
példát a következő oldalon).

Fontos, hogy a saját kezetekben lévő lapo-
kat bármikor megnézhetitek, egymás kár-
tyáit viszont sosem.
 

Miután a közös területről elvettétek az 
összes lapot, az aktív játékos fordulója
véget is ért, és bal oldali szomszédja lesz
az új aktív játékos. Az ajándékfázis addig
tart, amíg ki nem fogy a húzópakli.
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Fontos, hogy az ajándékfázis félbeszakad,
amikor valaki megszerez egy templomkár-
tyát (l. később).

 

• 2. fázis: Aukciók 
Az ajándékfázis befejeztével fogjátok meg
az aukciós kupacban lévő lapokat, és azo-
kat megkeverve alkossatok új húzópaklit.
Ennek lapjait egyesével bocsássátok auk-
cióra.
Az eredeti kezdőjátékos lesz ebben a 
fázisban először az aktív játékos. Ő fel-
   csapja a húzópakli legfelső lapját és

kirakja az az asztal közepére. Erre fogtok
licitálni a lentebb olvasható szabályok 
szerint. Miután valamelyikőtök megsze-
rezte ezt a kártyát, az eddigi aktív játékos
bal oldali szomszédja lesz az új aktív
játékos.

Fontos, hogy ne feledjétek el, ki éppen az
aktív játékos; legjobb, ha az új aktív játé-
kos mindig maga elé veszi a húzópaklit. 

közös terület

 Ádám az aktív
    játékos

közös területközös területközös terület

  3 játékos: 4 lapot 
   kell szétosztani
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Példaforduló az ajándékfázisban
Az aktív játékos Ádám. Hárman játszanak,
így 4 kártyát kell szétosztania. Felhúzza az
első lapot, megnézi (1-es szerztes), és úgy
dönt, hogy az aukciós kupacra rakja. Kép-
pel lefelé rakja le, így a többiek nem látják,
mi az. Felhúzza a második lapot, megnézi
(1-es arany), és képpel felfelé lerakja a közös
területre. Felhúzza a harmadik kártyát, 
megnézi (2-es szerzetes), és azt lerakja maga
elé. Felhúzza a negyedik, utolsó lapot is,
megnézi (2-es arany), és ennél már nincs

választása, képpel felfelé le kell raknia a közös
területre.
Miután mindezzel végzett, a saját maga elé
lerakott lapot a kezébe veszi. A bal oldalán
Valter ül, akinek választania kell egyet a
 közös területen lévő két lap közül. Ő a 2-es
 aranyat veszi a kezébe. Bertalannak az 
 1-es arany maradt, azt kell elvennie. 
  Ezzel Ádám fordulója véget is ért, és
  most már Valter lesz az aktív játékos, az
  ő fordulója fog elkezdődni.
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Bertalan a 3. játékos

Ádám az aktív
    játékos

Valter a 2.
játékos

Bertalan a 3. játékos

Valter a 2. játékos



1) Általános szabályok

Az aktív játékos felcsapja a húzópakli
legfelső lapját. A balján ülő játékosnak
kell először licitálnia vagy passzolnia a
lapra, majd sorban, az óramutató járása
szerint a többieknek. Aki licitál, annak
többet kell ajánlania, mint az előző licit.
Aki passzol, az végleg kiszáll ebből az
aukcióból. A licitálás addig folytatódik,
amíg egy játékos híján mindenki nem
passzol.

Fontos, hogy ha mindenki passzol, a 
lapot el kell dobni, és új forduló (vagyis
új aukció) kezdődik a következő lapra,
új aktív játékossal.

Az aukció győztese eldob a kezéből bizo-
nyos számú lapot (l. a speciális szabályok-
nál), és a megszerzett kártyát a kezébe
veszi. Ha nem tudja ki�zetni a licitjét,
büntetéssel kell sújtani.

A büntetése abból áll, hogy a többiek
mind elhúznak a kezéből egy-egy lapot,
a kezükbe véve azt. Az aukcióra bocsá-
tott lapot új aukcióra kell bocsátani, 
de ebben ez a játékos már nem vehet
részt.

Középkori blö�variáns: A büntetést
elszenvedő játékos kezéből elhúz 1 lapot
bal oldali szomszédja, és ezt a kártyát el
kell dobni. Az aukcióra bocsátott lapot 
új aukcióra kell bocsátani, de ebben ez 
a játékos már nem vehet részt.

Az aukciófázis addig tart, amíg a húzó-
pakli összes lapját aukcióra nem bocsát-
játék.

2) A nem-aranykártyákra vonatkozó
speciális szabályok

Ha az aktív játékos nem aranykártyát csap
fel (hanem festéket, szerzetest, tiltott írást,
kéziratot, szent olvasmányt vagy templo-
mot) az aukció az alábbi szabályok szerint
zajlik:

· A játékosok úgy licitálnak, hogy meg-
mondják, hány aranyat ajánlanak.

· Aki győz, az a kezéből �zeti ki licitjét,
aranykártyái tetszőleges kombináció-
jával.

· Nincs visszajáró, így lehet, hogy valaki
többet �zet, mint a licitje (például 2 
arany helyett 3-at, ha csak 3-as aranya
van).

· A győztes megmutatja a többieknek
az aranykártyákat, amikkel �zet, mielőtt
eldobná azokat.

Példa az aukcióra: Hárman játszanak,
Ádám az aktív játékos. Egy 2-es tiltott írást
csap fel. A bal oldalán ülő Valter 1 aranyat
ajánl a kártyáért, Bertalan passzol. Ádám
3 arannyal licitál, Valter emeli 4-re, és
Ádám is passzol. Valter eldob a kezéből
egy 2-es és egy 3-as aranykártyát, majd a
kezébe veszi a 2-es tiltott írást. Mivel
Valternek nem volt a kezében sem két
2-es arany, sem egy 1-es arany, így kényte-
len volt licitjét egy arannyal túl�zetni.
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3) Az aranykártyákra vo-
natkozó speciális szabályok
 Ha az aktív játékos aranykár-
   tyát bocsát aukcióra, az az
     alábbiak szerint zajlik:
   · A játékosok azt mondják

meg, hogy hány kártyát ajánlanak
ezért a lapért.

· A játékosok bármilyen kártyákkal
�zethetnek.

· Az aukció győztese a megfelelő számú
lapot képpel lefelé a dobott lapokhoz
rakja; azok értékét, kategóriáját nem 
fedi fel a többiek előtt.

• Templomkártyák
 Bármikor, amikor valamelyikőtök
megszerez egy templomkártyát, a 
játék félbeszakad, és csak azután foly-
tatódik, hogy a templomkártya ki lett
játszva és el lett dobva.

Fontos, hogy templomkártya megszerez-
hető az ajándék- és az aukciófázisban is.
Az ajándékfázisban nem akkor szerzi
meg valaki, amikor felhúzza, hanem
amikor az aktív játékos megtartja magá-
nak, vagy amikor valaki elvesz egy ilyent
a közös területről. Az aukciós kupacra
lerakott templomkártya ebben a fázisban
nem, hanem majd az aukciófázisban
lesz csak megszerezve.

 

A templomkártya lehetővé teszi a Scripto-
riumon lévő egy vagy több kocka mani-
pulálását, így a győzelmi pontok befolyá-
solását. 
Aki ilyen kártyát szerez, az dönthet úgy
is, hogy nem használja fel, de ekkor is
el kell a lapot dobnia.

· A +1-es, egykockás templom-
kártyával egy kategóriakocka
eggyel nagyobb oldalára forgat-
ható.

 

· A -1-es, egykockás templom-
kártyával egy kategóriakocka
eggyel kisebb oldalára forgat-
ható.

· A +1-es, kétkockás templom-
kártyával két kategóriakocka is
eggyel nagyobb oldalára forgat-
ható.

· A -1-es, kétkockás templom-
kártyával két kategóriakocka is
eggyel kisebb oldalára forgat-
ható. 
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módosító
hány kockára hat a
   módosító
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 Ha az aktív játékos aranykár-
   tyát bocsát aukcióra, az az
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ható.

· A -1-es, kétkockás templom-



· A +/-1-es templomkártyával 
egy kategóriakocka eggyel 
nagyobb vagy eggyel kisebb
oldalára forgatható.

Fontos, hogy kétkockás templomkártya
használatakor vagy két kategóriakockát
kell átforgatni, vagy egyet sem. Ugyanaz
a kocka nem forgatható el kétszer.

 

A templomkártyát a hatás végrehajtása 
után el kell dobni.

Példa: Az ajándékfázisban Ádám elsőként
egy -1-es, kétkockás templomkártyát húz
fel, és azt meg is szerzi olyasformán, hogy
maga elé rakja le. A játék félbeszakad, amíg
végrehajtja a templomkártya hatását. Úgy
dönt, hogy a szent olvasmányok kockáját 
2-esről 1-esre forgatja, a festékekét pedig
3-asról 2-esre. Miután ez megtörtént, el-
dobja a templomkártyát, majd folytatja
a fordulóját.

• A játék vége
Ha már a húzópakliból az összes lapot
aukcióra bocsátottátok, megnézitek, 
hogy hány győzelmi pontot gyűjtötte-
tek.
A kezetekben lévő lapokat kategóriák
szerint csoportosítjátok, és összeadjátok
az azonos kategóriájú lapjaitok értékét.
Akinél ez az összeg a legnagyobb, az
elveszi a Scriptoriumról a kategóriához
tartozó kockát, lerakva az maga elé az
asztalra.

Fontos, hogy számok a kártyákán nem
győzelmi pontok - csak azt határozzák
meg, ki kapja majd a győzelmi pontokat.

Döntetlennél az számít, hogy az érintettek
közül kinél van ebben a kategóriában az
A-hoz lehető legközelebbi betűjeles lapja.

Ha már minden kategóriának megvan a
győztese, adjátok össze az előttetek lévő
kockák pontértékét. Az győz, aki a leg-
több győzelmi pontot gyűjtötte. Dön-
tetlennél az a győztes, akinek az érintet-
tek közül több aranya van. Ha ez is 
egyenlő, az győz, aki megnyerte a szer-
zetesek kategóriáját.

Példa: A játékosok először a szerzetesek
kategóriájánál nézik meg, hogy azt ki
nyerte. Ádámnak három szerzeteskár-
tyája van (2, 3, 4), 9-es összértékkel. 
Valter szerzeteskártyáinak összértéke
szintén 9. Valternél van a B-s lap, míg
Ádámnál csak C-s van, így Valter nyeri
a kategóriát. Elveszi magának a kockát
a Scriptoriumról, ami 5 győzelmi pon-
tot jelent a számára.
A többi kategóriával is így kell eljárni.
A végére Ádám három kategóriát is
megnyert, a kockáin felül 2-es, 2-es és
4-es van, így 8 győzelmi pontot 
gyűjtött. Valternek 5-ös és 3-as kocká-
ja van, ami szintén 8 győzelmi pont.
Ugyanannyi pontjuk van, de Valter
nyeri a játékot, mert neki több arany
van a kezében.
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lehetőségeid korlátozottak. A trükk az, hogy jó időben szabadulj meg gyűjteményed
értéktelen részétől, és hogy olcsón szerezd meg azt, amire múlhatatlan szükséged van.

Az is fontos, hogy a püspök jóindulattal legyen irántad.

 

Az ajándékfázisban
gondosan válaszd ki
azokat a kategóriákat,
amelyeket gyűjteni
fogsz.

 
 
 

A templomkár-
tyákkal megvál-
toztathadot a
kategóriák
értékét.

A Scriptoriumon
lévő kockák jelzik
az egyes kategóri-
ák pontértékét.

A Scriptoriumon
vannak a kategória-
          kockák.

   A győzelemhez meg
kell nyerned a kategóri-
ákat, legalábbis az érté-
kesebbeket.
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