
Mont Saint Michel

A játék elemei

• 6 két részből álló, belül üreges szerzetes bábu
• 1 tábla
• 72 kártya, ebből 31 számozott (-4-től -1-ig, illetve 1-től 4-ig), illetve pontozott (•/••) 

könyvlap, 15 személyiséglap, 5 apály lap, 5 dagály lap és 16 helyszín lap
• 1 jegyzettömb
• 1 jegyzettömb a személyiségeknek
• 8 ceruza
• szabálykönyv

A játék előkészítése

A játékhoz mind a hat figurára szükség van. Tépjetek le 6 lapot a jegyzettömbből. Ezekre a 
lapokra kell felírni a játékosok neveit. Azokra a lapokra, amire nem kerül név, egy X-et kell 
írni.  Az így kapott  lapokat összetekerjük,  majd megkeverjük.  Ha ez kész,  ki  kell  nyitni  a 
bábukat, mindegyikbe be kell helyezni egy cetlit, majd újra lezárjuk a figurákat. 
A játék folyamán mindenki kiderítheti, hogy melyik szerzetes tartalmazza az ő nevét. Ugyanis 
minden játékos három bábuba belenézhet a játék folyamán. A hiányzó tudást a többi játékos 
mozgásából és akcióiból szerezhetjük meg. 
Keverjük meg a helyszínkártyákat – ezekre van ráírva, hogy hol vannak elrejtve a könyvlapok 
– majd képpel lefelé tegyük a tábla mellé. A másik pakli a 31 könyvlapból és játékos-szám*3 
darab  személyiségkártyából  épül  fel  az  alábbi  módon:  a  zöld  könyvlapokat  megkeverjük, 
majd leszámolunk belőle annyi lapot, ahányan játszunk. Ezeket rakjuk le az asztalra, ez lesz a 
paklink legalja.  A maradék zöld könyvlapok közé keverjük be a zöld személyiséglapokat, 
majd  tegyük  rá  az  elkezdett  paklira.  Ezután  a  sárga személyiséglapokat  keverjük  a  sárga 
könyvlapok  közé,  és  tegyük  a  megkevert  lapokat  a  pakli  tetejére.  A  fölösleges  lapok 
visszakerülnek a dobozba. 
Minden játékos kap egy apály és egy dagály lapot.
Ezek után minden játékos kap egy lapot a másik jegyzettömbből. Erre jegyezhet fel minden 
információt, amit a játék alatt megszerzett.
A hat szerzetest a falu mezőn található, színüknek megfelelő jelre rakjuk. Minden szerzetes a 
faluról indul. A játék folyamán a falu is mozgási helynek számít, de könyvlap nincs a faluban 
elrejtve. 

A könyvlapokon  szereplő  pontok  (•/••)  jelentik,  hogy hány mezőt  lehet  egy  szerzetessel 
mozogni.  A mozogni csak a szigeten belül lehet, és ott is csak a megjelölt vonalakon. Ha 
valaki az 5-ös, a 12-es vagy a 13-as mezőről megy a rámpára, akkor még egy lépést tehet az 
„Église” (apátság) felé, és még egy mezőt léphet, ha szeretne. (rámpa +2). A rámpa csupán 
egy közlekedő mező, a kör végén nem állhat rajta egy bábu sem. Ilyenkor egy másik bábut is 
mozgatni kell, ha szükséges!
Általában egy mezőn csak egy bábu állhat. Ha valaki olyan mezőre szeretne lépni, ahol már 
áll  egy másik szerzetes,  akkor el  kell  a bábut  tolni.  Hátrafelé  nem lehet  tolni,  egyéb más 
irányba viszont igen. Ez láncreakcióhoz is vezethet, ha azon a mezőn, ahova a bábut toltad, 
már áll valaki. Ilyenkor azt a bábut is el kell tolni,  stb.  ha a kör végén az eltolt figura a 
rámpán állna, akkor a fentiek alapján el kell mozgatni onnan.  Nem számít, hogy egy bábu 
csak ideiglenesen áll egy mezőn. Csak azok kapják meg a könyvlapot, akik a kör végén azon 
a helyen állnak, ahol el van rejtve a könyvlap.



A játéknak akkor van vége, ha a második pakli – könyvlapok és személyiséglapok – elfogyott. 
Minden figurának összeadjuk az általa összegyűjtött lapokon lévő számokat – a negatívokat 
kivonjuk az összegből. Az nyert, akinek a bábuja a legtöbb pontot szerezte. 

A játék menete

A  játék  körökből  áll.  A  legfiatalabb  játékos  kezd,  a  többiek  őt  az  óramutató  járásával 
megegyező  irányban követik.  A soron lévő játékos  mindig  felfordítja  a  két  pakli  legfelső 
lapját. Azaz a következő két lap van képpel felfelé:

• egy helyszín kártya és egy könyvlap, vagy
• egy helyszín kártya és egy személyiség kártya.

Helyszín kártya és könyvlap
A játékos annyi mezővel mozgathatja bármelyik szerzetest, ahány pont látható a könyvlapon 
(•/••). Ha egy bábu eléri a könyvlapon szereplő helyszínt, megkapja az aktuális könyvlapot – 
a könyvlap a bábu tulajdonosához kerül, aki nem feltétlenül ugyanaz a mozgató személlyel. 
Ha egy bábu a kártyalapon szereplő helyszínen áll, azonnal megkapja a könyvlapot. Ebben az 
esetben a lapokat felcsapó játékos kimarad a körből. A megnyert lapot a tábla alá csúsztatjuk, 
a bábu színével megegyező helyen. A kártyán lévő számnak láthatónak kell maradnia! Azután 
a játékos a pakli aljára rakja a felcsapott helyszínlapot. A következő játékos kerül sorra, ő is 
felcsap egy-egy lapot mindkét pakliból. 
Ha egy játékos nem tudja, vagy nem akarja elérni a felcsapott helyszínt, léphet egy mezőt, és 
ezután a következő játékos jön. A két felcsapott lap addig van az asztalon, amíg egy bábu el 
nem éri az adott helyszínt.

Helyszín és személyiség kártya
Ha egy személyiségkártyát fordított fel a játékos, azonnal belenézhet az egyik bábuba, és az 
ott szereplő nevet, vagy X-et feljegyzi magának a saját lapjára. Ezután képpel felfelé leteszi 
maga elé a személyiség lapot, és az ismét összetekert papírt visszateszi a szerzetesbe, majd a 
bábut visszateszi a helyére. A helyszín lap ott marad, a soron következő játékosnak így csak a 
másik  pakliból  kell  felcsapnia  egy lapot.   Egy játék  alatt  minden  játékos  csak  3  bábuba 
kukkanthat bele – két játékos esetén négybe. Ha valaki előtt már három személyiségkártya 
található, és ismét egy ilyen lapot csap fel a pakliból, akkor passzol és a következő játékos 
kerül sorra. Ha ez a játékos végrehajtotta az akcióját, ismét a kártyát felcsapó játékoson a sor, 
felcsapja a legfelső lapot a második pakliból. 

Ha egy könyvlapon két pont (••) látható, a második lépést a következő esetekben bonthatjuk 
meg:

• ha a rámpán áthaladunk,
• ha tolás által láncreakciót idézünk elő, illetve
• apály / dagály esetén.

Ha egy játékos már az első lépése után eléri a rámpát, akkor először a rámpa által biztosított 
két lépést teheti meg, majd ha ez megtörtént, akkor léphet a könyvlap miatt még egyet. 
Ha egy játékos  az első  lépésével  megtolt  egy bábut,  és  ezzel  láncreakciót  okozott,  akkor 
ennek a legvégén az elsőnek lépett szerzetessel léphet még egyet. 



Speciális kártyák

Apály: az apálykártyát mindenki csak egyszer játszhatja ki. Ha ez megtörtént, akkor először 
lelépi  a kártyán  jelzett  lépést  a szigeten belül,  majd léphet  még egyet  a tengeren,  a jelölt 
vonalak mentén.
Dagály: a dagálykártyát is csak egyszer lehet egy játék alatt felhasználni.  A szokásos egy, 
illetve két lépésen felül léphet a tengeren is, a jelölt vonalak mentén, és csak olyan helyre 
léphet, ami a tengerről elérhető. 
Ha a könyvlapon két pötty látható, akkor a két lépés között kijátszható egy speciális lap, és 
végrehajtható az általa engedélyezett mozgás.
A kijátszott speciális lapokat kivesszük a játékból.

A játék vége

A játéknak  akkor  van  vége,  ha  az  összes  könyvlapot  „megtaláltuk”.  A  szerzetesek  által 
megszerzett  könyvlapokon  szereplő  számokat  összeadjuk,  negatív  szám  esetén  kivonjuk 
egymásból. 
Az a játékos nyert, akinek a bábuja a legtöbb pontot gyűjtötte.  Az X-et tartalmazó figura nem 
nyerhet. Egyenlőség esetén a több könyvlappal rendelkező játékos a nyertes.

Egyéb szabályok két játékos esetén

A megkevert zöld könyvlapok közül két lapot veszünk ki játékosonként, majd ezek alkotják a 
második pakli alját. 
Mindkét játékos négy szerzetesbe kukkanthat bele – kettő zöld, illetve kettő sárga személyiség 
kártya segítségével.
Ha felfeded az egyik zöld személyiséglapot, akkor a megnézett személyiséget kicserélheted 
egy másik szerzetes személyiségével, amit nem szabad megnézni.


