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EEElllőkkkéééssszzzüüüllleeettteeekkk  Válogassuk ki az a
kolostorokat és tegyük őket vissza
kolostort fogjuk a tájlapkák közé k

JJJááátttééékkkssszzzaaabbbááálllyyyoookkk  Ha egy játékos egy
szerint lehelyezi azt. Ezután kkkééétttffféééllleee

1. SSSzzzeeerrrzzzeeettteeessskkkééénnnttt: Ebben az esetb
tekintjük, és a régi szabályok leszn

2. AAApppááátttkkkééénnnttt: Alattvalóját apátkén
figurát az ooollldddaaalllááárrraaa kell fordítania. E
amire azonban csak a játék végén
végéig a táblán marad, és többé n

az andechsi 
kolostor

az eberbachi 
kolostor

a lorch
kolosto

Ez a mini kiegészítő, mely Németország 6 ismert kolostorát tartal-
mazza, lehetővé teszi a játékosoknak, hogy új kolostorokból szerezze-
nek pontokat. Azt azonban csak a játék végén fogjuk megtudni, hogy 
kinek mennyit sikerült a segítségükkel összegyűjtenie.

  NNNeeemmm  hhhiiivvvaaatttaaalllooosss  fffooorrrdddííítttááásss

Németország kolostoraiNémetország kolostorai

Játékelemek
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játékból a rendelkezésre álló „régi”
 játék dobozába. Ezek helyett a 6 új
erni.

lyen kolostort húz, a rendes szabályok
ééppppppeeennn helyezheti rá alattvalóját:

 a kolostort egy egyszerű kolostornak
 rá érvényesek. VVVaaagggyyy: 

elyezi a kolostorra. Ennek jelölésére a
att a kolostort másként fogjuk értékelni,
g sor kerülni. Az apát egészen a játék
 kerül vissza a tulajdonosához.

a Maria Laach 
kolostor

a Marienthal 
kolostor

a maulbronni 
kolostor

A pppiiirrrooosss a lorchi kolostort húzza és a 
rendes szabályok szerint lehelyezi a 
lapkát. Úgy dönt, hogy alattvalóját 
apátként használja, így azt az olda-
lára fordítva helyezi a kolostorra.

met kolostorok lathatóak:
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AAAzzz   aaapppáááttttttaaalll   jjjeeelllööölllttt   kkkooolllooossstttooorrroookkk   ééérrrtttééékkkeeellléééssseee
Az apáttal jelölt kolostorokat csak a játék végén értékeljük. A játékos annyi 
pontot kap, ahány lapka a kolostortól számítva keresztben és hosszában
(vízszintesen és függőlegesen) egy sorban található. Magáért a kolostorlap-
káért is jár 1 pont. A kolostorral egy vonalban lévő üres mezők lezárják a 
kolostorért pontozásra kerülő lapkák sorát.

A kkkééékkk és a pppiiirrrooosss egy-egy apátot helyezett le, 
melyeket most a játék végén értékelünk. A kkkééékkk

apát 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 pontot kap. 
A kkkééékkk   mellett van egy üres mező, amiért nem 

jár pont. A pppiiirrrooosss 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 
pontot kap.
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A CCCaaarrrcccaaassssssooonnnnnneee-ról további információkat a weboldalunkon olvashatnak: wwwwwwwww...cccaaarrrcccaaassssssooonnnnnneee...dddeee 
Ott megválaszoljuk a játékkal kapcsolatos kérdéseiket, nyereményjátékokon vehetnek részt 
és tájékozódhatnak a játékkal kapcsolatos legfrissebb hírekről.

Online shopunkban megtalál-

hatják CCCaaarrrcccaaassssssooonnnnnneee terméke-

inket, egyéb játékainkat és 

pótalkatrész szolgáltatásunkat:

www.cundco.de
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Fordította és szerkesztette a 
Játékmester Társasjátékbolt

kérésére: X-ta
Lektorálta: Artax

www.jatekmester.com
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Andechsi kolostor (Bajorország) 
Az andechsi kolostor, mely Bajorország

legrégebbi zarándokhelye, az Ammersee 

keleti partján fekszik. 1455-ben alapították

a bencésrend egyik apátságaként. A kolostor

Bajorország határain túl is híres saját 

söréről. www.andechs.de

Eberbach (Hessen) 

www.kloster-lorch.com

A KOLOSTOROK

Az eberbachi kolostor egy egykori cisztercita 
apátság Eltville am Rhein közelében. A 12. 
században alapított román és kora-gótikus 
stílusú kolostor Európa legfontosabb 
műemlékei közé tartozik. Umberto Eco „A 
rózsa neve” című filmjének forgatási 
helyszíneként világhírre tett szert.

Az egykori bencés lorchi apátság messziről 
látható, mivel egy Rems völgy feletti hegy-
fokon található. 1102-ben I. Stauf Frigyes 
herceg és családja adományaképpen jött 
létre. A bencés apátság a késő középkorban 
érte el virágkorát. A bástyákkal övezett 
gyönyörű kolostor és temploma, zárdája,
melléképületei, valamint a kolostor kertje a 
mai napig látogatható.

www.kloster-eberbach.de 

Lorch (Baden-Württemberg)
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(Eifel/Rajna-vidék-Pfalz)

www.kloster-maulbronn.de

MMMeeegggjjjeeegggyyyzzzééésss aaa ssszzzaaabbbááálllyyyoookkkhhhooozzz::: Bár tisztában vagyunk azzal, hogy egy 
kolostor elöljáróra a betöltött szerepétől függően nem csak apát 
lehet, hanem perjel is, úgy döntöttünk, hogy a könnyebb értelme-
zés érdekében a szóban forgó figurát apátnak fogjuk nevezni.

Maria Laach kolostor 

Az 1093-ban alapított Maria Laach apátság 
egy középkori kolostor, mely a Lacher See 
délnyugati partján fekszik. A bencés kolos-
tor ismertetőjele a hattornyú templom, a 
laachi székesegyház.

www.maria-laach.de

Marienthal kolostor (Szászország) 
A St. Marienthal apátság Németország cisz-
terci rendjének legrégebbi zárdája. 1234-
es alapítása óta a mai napig folyamatosan 
működik. Görlitztől nem messze fekszik 
Németország, Lengyelország és Csehország 
hármashatáránál.

A világörökség részét képező, egykor ciszterci 
apátságként működő Maulbronn kolostor a 
legjobb állapotban fennmaradt középkori 
kolostor, mely az Alpoktól északra fekszik.
A 12. században alapított kolostorban
megtalálhatunk minden stílusjegyet és 
fejlődési szintet a román kortól egészen a 
késő gótikáig.

www.kloster-marienthal.de

Maulbronn (Baden-Württemberg)


