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A játékban minden játékos egy középkori kolostort segít megépíteni. A játékosok lapkák lehelyezésével, 
szerzetesek mozgatásával pontokat szereznek. További pontok szerezhetık imádkozás, és a kolostorban 
való tevékenység által. A játékosok a pontjaikat betők győjtésére használják majd fel, hogy teljessé tegyenek 
egy ismert mondatot – a „Miatyánk” egy részét – munkájuk eredményeképpen. 

TARTOZÉKOK 
A lapkák 
 

A kolostor felépítéséhez 53 db lapka kerül 

felhasználásra. Ezek lehetnek felépített, vagy fel nem 

épített lapkák. 
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Valamint lehet elfoglalt, vagy el nem foglalt lapkák. 
 
Egy felépített lapka, akkor lesz teljesen elfoglalva, ha a 
lapkán álló szerzetesek száma megegyezik a lapkán 
levı körben található szám értékével. 
 
Egy fel nem épített lapka, akkor lesz teljesen elfoglalva, 
ha minden számozott négyzeten lesz egy szerzetes. 
Pl. A Chapel/Kápolna lapkán a kör „3” számot mutat. 
Így a felépített lapka akkor lesz teljesen elfoglalva, ha a 
lapkán 3 szerzetes van. 
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Egy szürke vallási lapka Egy barna termelı lapka Egy kettıscélú lapka 

5 pontot ér, és 4 db 2 pontot ér és 2 db 4 pontot ér és 3 db 
útszakasza van útszakasza van útszakasza van 

2 1 1 

 
 
Egy szürke vallási lapka Egy barna termelı lapka Egy út lapka 

2 pontot ér, és 4 db 1 pontot ér és 4 db 1 pontot ér és 2 db 
útszakasza van útszakasza van útszakasza van 
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Ez egy titkos út lapka Ez egy ikon lapka Ez egy különleges  
  lapka 

Az apátság 

Az apátság egy nagymérető lapka, amely a több úttal 
rendelkezik, mint bármilyen más lapka. Három lapka 
helyezhetı el a hosszabbik oldala mentén, és kettı a 
rövidebb szélénél. 

A betősorok 

A sorok szavakat mutatnak a „Miatyánk…”-ból. 
A szavak négy, színek által jelzett 
mondatrészekben találhatók: 

LIBERA NOS 
QUAESUMUS 
AB OMNIBUS 
MALIS AMEN 

“ Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól! 
Ámen.” 



 

A többi tartozék: 
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● Négy szett, szettenként 5 db szerzetes 
 
● Paraván négy különbözı színben, mely mindegyike 
elıtt egy betősor látható. Ennek a sornak a mezıire 
lehelyezett betők fognak számítani a pontozáskor. 
 
● A klastromi óra fogja mutatni a napnak az idejét. 
 
●  20 db áldásjelzı 
 
● Egy zsák, melyben a játék ideje alatt a lapkákat kell 
tartani. 

Elıkészület 
1. Helyezd az apátságot az asztal közepére. 
 
2. Minden játékos húz egy szerzetest, amely 
meghatározza a játékosokhoz tartozó színeket. A 
játékosok a következı szín sorrendben ülnek az asztal 
köré: vörös, kék, zöld, sárga. 
 
3. Minden játékos: 

 
● Elveszi a színéhez tartozó paravánt 
 
● Elveszi a színéhez tartozó összes szerzetest 
 
● Elhelyezi az egyik szerzetesét az apátságba 
 
● Elhelyezi egy-egy szerzetesét a betősávon található 
négy kereszt jel mindegyikére 
 
● Elveszi a saját színő Titkos út lapkát, és elhelyezi 
a paravánja mögé 
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Piros játékos 

Zöld játékos 
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Sárga játékos 

 

Amikor négy játékosnál kevesebb számú játékos 
játszik, akkor a fel nem használt „Titkos út” lapkát tedd 
vissza a dobozba. 

4. Tedd be a betőket a betősávon (a négy sorból 
szöveglapka) a saját mezıjükre 

Minden betőt a nagy betős (sárga keretes) oldalával 
felfelé helyezz a saját mezıjére. 

Ne helyezz betőket azokra a mondatrészekre, amely 
betők színeivel egyetlen játékos sem játszik. 
Pl. Ha csak a vörös, és kék játékos játszik, akkor a 
zöld, és a sárga mondatrészekre ne tegyél betőket („ab 
omnibus”/ zöld, és „malisAmen”/sárga). 

5. A játék elsı körében az a játékos, akinek a 
mondatrésze legközelebb van a betősáv tetejéhez lesz 
az újonnan megválasztott apát, és elveszi az órát. 
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Kék játékos 



 

A játék folyamata 
A klastromi órát arra használjuk, hogy megmutassa, 
melyik kör zajlik éppen. Az órát az apát tartsa maga 
elıtt, aki felelıs az óramutatónak, az óramutató 
járásának irányába történı, egy mezıvel való elıre 
mozgatásáért, minden kör végén. 
Az apát az elsı játékos minden körben, majd ıt követi 
az óramutató járásának irányába a többi játékos. 
 
Vallási, és termelı 
lapka körök 
Ebben a körben történik a lapka lehelyezés, mozgás és 
pontozás. 
 
Lehelyezés és mozgás 
Az elsı játékos lehelyezhet egy új lapkát a paravánja 
mögül, és mozgathatja a szerzeteseit. A fordulójában 
minden játékos ugyanezt cselekszi, amíg minden 
játékos be nem fejezte a saját lapkájának lehelyezését, 
és a szerzetesei mozgatását. 
 
Pontozás 
Az elsı játékos felhasználja a szerzeteseit 
pontszerzésre. Betőket és szerzeteseket győjt be a 
betősávról, majd -esetleg- áldásjelzıkhöz jut. A 
fordulójában minden játékos ugyanezt cselekszi, amíg 
minden játékos be nem fejezte a saját pontozását. 

● A „pontozás” fázis alatt egy szerzetes 
felhasználhatja egy lapka ikonjának a hatását. 
● A „pontozás” fázis alatt minden olyan még fel nem 
épített lapka, mely teljesen elfoglalt, átfordul a 
másik oldalára, és így felépített lapkává válik. 

 
Szertartás körök 
 
A szertartás körök alatt, az imádkozó szerzetesek 
visszatérnek az apátságba és felállnak, majd a 
következı apát választása történik, majd a játékosok 
új lapkákat húznak. 
 
Az éjjeli kör 
 
A kör alatt minden szerzetes visszatér az apátságba. 

Lapka lehelyezés 
A „lapka lehelyezés és mozgás” kör alatt egy játékos 
lehelyezhet egy új lapkát. Elveszi a lapkát a paravánja 
mögül, és azt a kolostorhoz csatlakoztatja. Az új lapka 
a körben bármikor lehelyezhetı (a mozgás elıtt, alatt, 
vagy azt követıen). A lapka bármilyen tájolásban 
letehetı, azaz a felirat bármilyen irányban állhat. 

1. Az új lapkát a fel nem épített oldalával felfelé fordítva 
kell letenni (a számok négyzetekben láthatóak). 

2. Az új lapkának legalább az egyik oldalával 
csatlakoznia kell egy már felépített lapkához, vagy 
egy olyan még fel nem épített lapkához, amely már 
teljesen elfoglalt. 

● A csatlakozás azt jelenti, hogy az új lapka egyik 
széle, egy már lent levı lapka egyik éléhez 
kapcsolódik. Ha a lapkák csak a sarkukkal 
érintkeznek az nem jelent kapcsolatot. 

3. Az új lapkának csatlakoznia kell, egy már lent levı 
másik lapka legalább egy útszakaszával, vagy 
kapubejárójával. 

Korlátozások 
1. Egy lapkát soha nem lehet úgy lehelyezni, hogy ott 
zsákutca alakuljon ki (amikor egy útszakasz egy 
szomszédos lapka „síkságához” csatlakozna). 

2 5 4 
x 3 

 2 1 

2. A Field/Szántóföld, és a Garden/Kert lapkákon 
kapubejárók vannak. A kapubejáró egy fajta „nem 
kötelezı” útszakasz. Elhelyezhetı úgy, hogy az 
kapcsolódjon egy útszakaszhoz, egy kapubejáróhoz, 
vagy egy lapka síkságához. 

2 1 3 
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3. Egy szürke vallási lapka, és egy barna termelı lapka (a 
számozott négyzetek, vagy körök háttérszíne alapján) 
soha nem kerülhetnek egymás szomszédságába! 
Sarkukkal azonban érintkezhetnek. 

● Az apátság, vallási lapkaként mőködik. Barna 
termelı lapka szomszédosan nem kapcsolódhat 
hozzá. 
● Útszakasz lapkák, és a különleges lapkák sem 
nem szürke, sem nem barna lapkák. Így bármely 
színő lapkák szomszédságába lehelyezhetıek. 
Fordítva is igaz: az útszakasz, és a különleges 
lapkák szomszédságába bármilyen színő lapka 
letehetı. 

 
4. Korlátozott, hogy mennyi útszakasz, szántóföld és 
kert lapka helyezhetı le egy csoportba. 

 
Útszakaszok esetén a korlát 4 lapka. 
Szántóföldek esetén a korlát 4 lapka. 
Kertek esetén a korlát 2 lapka. 

● Ezekbe a korlátokba a felépített, és a még fel nem 
épített lapkák is beleszámítanak. 

 
Egy csoportnál minden lapka szomszédságában 
legalább egy azonos típusú lapkának kell lennie. Az út 
lapkáknak -egy csoportban- kapcsolódniuk kell 
egymáshoz (így egy szerzetes lapkáról lapkára tudjon 
mozogni). Azok az út lapkák, amelyek szomszédosak, 
de nem kapcsolódnak egymáshoz, nem tekinthetık 
ugyanazon csoport részeinek. 
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A B C 

A „C” lapka nem tekinthetı „A” és „B” útszakasz lapkák 
alkotta csoport részének, mert nem kapcsolódik 
hozzájuk. 
 
Lehelyezett szántóföld, útszakasz és kert lapkák, 
melyek egy csoport részei, extra pontokat termelnek a 
pontozás alatt. 
 
5. A játékosok soha nem vizsgálhatják a kolostorba 
letett bármelyik lapka színnel lefelé fordított oldalát. 

Cserélés 

Egy játékos egy lapka lehelyezése helyett lapkát is 
cserélhet. Húz egy lapkát a zsákból, és kicseréli azt a 
paravánja mögött levı egyik lapkával, vagy 
egyszerően az újonnan húzott lapkát visszateszi a 
zsákba. A csere azt eredményezi, hogy a játékosnak 
lesz egy extra lapkája. 

● A játék végén minden le nem helyezett lapka 
büntetıpontokat fog érni. 

Szerzetesek mozgatása 
Egy játékosnak mindig egy adott számú szerzetese 
van a kolostorban. A szerzetesek vagy állnak, vagy 
imádkoznak (elıre hajló szerzetes). 

Egy játékosnak kétszer annyi mozgás van 
engedélyezve, mint amennyi szerzetese a 
KOLOSTORBAN *(nem az apátságban) áll! 
Pl. ha egy játékosnak négy szerzetese áll a 
kolostorban, akkor 8 mozgáspont használhat fel. 

Az imádkozó szerzetesek nem számítanak bele a 
mozgáspontok számának a megállapításába. 
Pl. ha egy játékosnak 3 álló, és 2 imádkozó 
szerzetese van a kolostorban, akkor összesen 6 
mozgásponttal rendelkezik. 

A játékos úgy osztja el a mozgáspontjait az álló 
szerzetesei között, ahogy jónak látja. 
Pl. A vörös játékosnak 8 mozgáspont áll a 
rendelkezésére. Az egyik szerzetesével 5, egy másik 
szerzetesével 3 mozgáspontot használ fel. A másik két 
szerzetesével már nem képes mozogni. 

● Az imádkozó szerzeteseket TILOS mozgatni! 

A szerzetesek lapkáról lapkára mozognak. 
Összekapcsolt útszakaszok mentén tudnak haladni, 
vagy egy olyan kapubejárón keresztül mely egy 
útszakasszal, vagy egy kapubejáróval van 
összekapcsolva. A mozgásuk egyik lapkáról egy 
másik lapkára 1 mozgáspontba kerül. 

● Az apátságot a szerzetesek mozgásakor egy 
lapkaként kell figyelembe venni. 



 

Lapka foglaltság 
Egy szerzetes nem fejezheti be a mozgását egy 
olyan lapkán, ami már teljesen elfoglalt. 

● Az apátság bármennyi szerzetest képes befogadni. 
 
Mozgása alatt egy szerzetes beléphet, majd kiléphet: 

● Bármelyik felépített lapkára 
● Bármelyik, olyan még fel nem épített lapkára, amely 

már teljesen el van foglalva. 
 
Ha egy szerzetes egy olyan, még fel nem épített 
lapkára lép, amely még nincs teljesen elfoglalva, akkor 
a szerzetest le kell helyeznie a játékosnak az üres 
négyzetek egyikére. Ez a szerzetes nem mozoghat 
tovább ebben a „lapka lehelyezés, és mozgás” 
fázisban. 
 
Egy olyan szerzetes, amely a „lapka lehelyezés, és 
mozgás” fázist egy még fel nem épített lapkán kezdi 
el, csak akkor távozhat el, ha a lapka még nincs 
teljesen elfoglalva. Egy szerzetes nem távozhat el egy 
teljesen elfoglalt, de még fel nem épített lapkáról. 
 

● Egy olyan szerzetes, amely a „lapka lehelyezés, 
és mozgás” fázist egy még fel nem épített lapkán 
kezdte el, átléphet egy másik üres négyzetre ezen a 
lapkán. (a mozgás költsége „0” mozgáspont). 

 
Támogatás 
A „lapka lehelyezés, és mozgás” fázis végén egy 
játékos lehelyezhet bármennyi áldásjelzıt egy, vagy 
több még fel nem épített lapkára (a lapka gyorsabb 
felépítésének reményében). A következı játékos, aki 
egy ilyen lapkára lép, felveszi ezeket az áldásjelzıket. 

Pontozás 
A „pontozás” fázis alatt a játékos elıször pontokat 
szerez, majd azokat a betősávon levı betők, és 
szerzetesek megszerzésére használja fel. 
 
Egy játékos a szerzeteseit használja pontszerzésre a 
három lehetıség egyikében: Építés által, Imádkozás 
által, Munka által. Minden szerzetes csak az egyik 
lehetıség által szerezhet pontot egy pontozás alatt. 
 
Építés általi pontszerzés 
Ha egy még fel nem épített lapka teljesen el van 
foglalva, akkor egy játékos szerzett pontjainak a száma, 
egyenlı a szerzetesei által elfoglalt négyzetek értékével. 

Pl. A Kitchen/Konyha teljesen el van foglalva. A vörös 
játékosnak van egy szerzetese a „3”, és az „1” négyzeten. Így a 
játékos ezzel a két szerzetessel „4” (3+1) pontot szerez. A „2” 
négyzetet a zöld játékoshoz tartozó egyik szerzetes foglalja el, 
így ı a saját pontozási fázisában majd „2” pontot szerez ezzel a 
szerzetesével. 

Egy olyan még fel nem épített lapka, amelyik teljesen 
el van foglalva a pontozás fázis alatt, átfordul a 
felépített oldalára. Azonban a lapka csak akkor 
fordulhat át a felépített oldalára, amikor minden, a 
lapkán levı szerzetes végrehajtotta a pontozási fázist. 
Pl. A vörös játékos két szerzetese van a Workshop/Mőhely-
ben, amely lapka teljesen el van foglalva. A vörös játékos 
pontoz, és „3” pontot szed össze, majd megfordítja a lapkát. 

A konyhában például -a felsı példánál maradva-, a 
vörös játékos szeretné pontozni a szerzeteseit a 
pontozási fázisában. Azonban a lapkát nem tudja 
megfordítani, amíg a zöld játékos nem pontozta a saját 
szerzetesét. 

Amikor egy lapka megfordul – vonjunk róla vissza 
minden szerzetest, fordítsuk át a lapkát (gyızıdjünk 
meg róla, hogy a tájolás iránya nem változott meg!), és 
helyezzük vissza a szerzeteseket a lapka felépített 
oldalára. 

● Azok a szerzetesek, akik segítettek felépíteni 
egy lapkát, nem tehetnek semmi mást a pontozás 
fázis alatt: legyen az imádkozás, munka, vagy a 
lapkán levı ikon hatásának felhasználása. 

Szántóföldek, Útszakaszok és Kertek 
Amikor egy szerzetes felépít egy szántóföld, útszakasz, 
vagy kert lapkát, akkor a játékos kap egy pontot egy 
szántóföld, vagy útszakasz lapkáért, és két pontot egy 
kert lapkáért. Továbbá, ha egy ilyen lapka egy 
(felépített) csoport része, akkor a játékos a (felépített) 
csoport összes többi lapkája után is kap pontokat. 
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A B C 

Egy szerzetes felépítette a „C” szántóföldet, amiért 
a játékos 3x1 pontot szerez. 

● A maximális pontszám melyet ilyen módon egy 
játékos szerezni tud: négy pont. (négy szántóföld, 
vagy útszakasz lapka, vagy két kert lapka). 



 

● Egy csoport fel nem épített lapkái nem számítanak a 
pontozáskor. 
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A B C D 
 
„A” és „B” útszakasz lapka már fel van építve, „C” és „D” 
útszakasz lapka még nincs. Egy szerzetes felépíti a „D” 
útszakasz lapkát. Ezért a játékos csak 1 pontot kap. 
Késıbb, ha felépül a „C” útszakasz lapka is, azért már 
az azt felépítı játékos 4 pontot kap. 
 
Ima általi pontszerzés 
 
Egy játékos imára késztetheti minden pontozás fázis 
alatt egy szerzetesét. Ez csak egy olyan szerzetes 
lehet, amely egy lapkán egyedül áll. (a szerzetes 
azonnal elıre hajol!) Így a játékos a lapkán levı 
körben látható pontértéket szerzi meg. 
 

● Egy szerzetes nem tud imádkozni egy még fel 
nem épített lapkán, sem egy olyan lapkán, amit 
éppen felépítettek. 
 
● Egy imádkozó szerzetes nem állhat fel a 
következı szertartás körig. Addig a szerzetes nem 
mozoghat, sem további pontokat nem szerezhet 
imádkozással, vagy munkával, sem nem 
használhatja a lapka ikonjának a hatását. 
 
● Egy szerzetes használhatja a lapka ikonjának a 
hatását, mielıtt imádkozni kezd. 
 
● Más szerzetes mozoghat arra a lapkára, ahol 
egy szerzetes imádkozik, de ott nem tud 
dolgozni, és nem használhatja a lapka ikonjának 
a hatását sem. 

 
Munka általi pontszerzés 
Ha egy szerzetes nem épít, és nem imádkozik, akkor 
munka által tud pontot szerezni. 1 pontot szerez egy 
alkalmas lapka elfoglalása által. 
Egy vallási (szürke) kör alatt, bármilyen felépített 
szürke vallási lapka elfoglalása, egy álló szerzetes által 
1 pontot jelent. 

 
● Az apátságnak a birtoklása 1 pont szerzését jelenti. 

Egy termelı (kék) kör alatt, bármilyen felépített kék 
termelı lapka elfoglalása, egy álló szerzetes által 1 
pontot fog jelenteni a játékos számára. 

A munka általi pontszerzés lapkánként értendı! Ha egy 
játékosnak több mint egy szerzetese van egy 
pontszerzésre alkalmas lapkán, a játékos függetlenül a 
lapkán álló szerzeteseinek számától, csak 1 pontot fog 
szerezni. 

● Egy szerzetes nem munkálkodhat olyan lapkán, 
amely lapkán egy imádkozó szerzetes van. 
● Egy szerzetes felhasználhatja a lapka ikonjának 
a hatását, valamint munkálkodhat is ott (pontot 
szerezhet). 

Betők és szerzetesek győjtése, 
áldások szerzése 
Egy játékos a teljes pontszámának kiszámítása után, 
felhasználja azt betők és szerzetesek begyőjtésére, és 
áldásjelzık szerzésére. 

A betők, és a szerzetesek költségét a betősáv felsı 
szélén látható számok mutatják. Egy játékos 
felhasználhatja az összegyőjtött pontjait betők, és 
szerzetesek bármilyen kombinációban való 
begyőjtésére. 
Pl. A vörös játékos 7 pontot szerzett, amit most elkölthet. İ a 
„3” pontos szerzetest, és 2 db „2” pontos betőt választ. 

A betők és a szerzetesek begyőjthetık bármelyik 
sorból, nem csak a játékos saját mondatrészébıl! 

● Egy játékos választhatja egy másik játékoshoz 
tartozó szerzetes begyőjtését, és lehelyezi azt az 
apátságra (általában hasznos taktikai cselekedet!). 
A szerzetes még mindig a másik játékoshoz 
tartozik. 

Ha egy játékosnak van el nem költött pontja, akkor 
azt beválthatja áldásjelzıre: 

El nem költött Megkapható 
pontok száma áldások száma 

1-4 pont 1 áldás 

5-9 pont 2 áldás 

10-14 pont 3 áldás 

14 pont felett 4 áldás 



 

Az áldásjelzıket a játékosok tartsák a paravánjaik 
mögött. Azok mindegyike 1 pontot ér, és azokat el 
tudják költeni egy késıbbi pontozásban, amikor 
betőket, és szerzeteseket győjtenek be a betősávról. 
 
Az el nem költött áldásjelzıket a gyıztes 
meghatározására használjuk a játék végén. 
 

● Ha egy játékos áldásjelzıt vehetne el, és a 
készletben nem maradt áldásjelzı, akkor minden 
játékos azonnal betesz 1 db áldásjelzıt a közös 
készletbe: majd a játékos elvesz egy áldást. Ha egy 
játékosnak nincs áldásjelzıje, akkor nem tesz be a 
közös készletbe. 
 

Szerzetesek, és betők lehelyezése 
Egy játékos által begyőjtött új szerzeteseket 
azonnal az apátságra kell helyezni. Egy játékos 
által begyőjtött új betőket, bármelyik paraván 
betősor megfelelı üres mezıjére kell tenni. 

Ha a játékos lehelyez egy betőt a saját paraván 
betősorára, akkor azt a nagybetős (sárga szegélyes) 
oldalával tegye. 

Ha a játékos lehelyez egy betőt egy más játékos 
paraván betősorára (azokkal gyızelmi pontokat vesz el 
a másik játékostól a játék végén!), akkor azt a kisbetős 
(fekete szegélyes) oldalával tegye. 

Minden, más játékos paraván betősorára lehelyezett 
betőért a játékos elvesz egy áldásjelzıt! 
 
A mondatrész teljessége 
Amikor egy játékos mondatrésze teljessé válik (a 
paraván betősorának minden mezıje letakarásra 
került), akkor számára a bető, és szerzetes 
vásárlásának költsége lecsökken. Ez a játékos 
mostantól a betősáv alsó szélén látható költségeket 
fizeti a tételekért. 

● Ez a hatás azonnal életbe lép, még akár a 
„pontozás” fázis közben is! (további olcsóbb 
vásárlás!) 

A szertartás körök 
Egy szertartás kör három akcióból tevıdik össze: 
 
1. Minden szerzetes, aki jelenleg imádkozik, feláll és 
visszatér az apátságba. 

2. A következı apát választása történik. Az a játékos 
lesz a következı apát, akinek a legtöbb szerzetese 
tartózkodik az apátságban. 

Amennyiben több játékosnak is a legtöbb 
szerzetese tartózkodik az apátságban, akkor a régi 
apát választ egyet ezekbıl a játékosokból, és az a 
játékos lesz az új apát. (nem választhatja magát) 

3. Minden játékos annyi lapkát húz a zsákból, 
amennyit az óra mutat. 

Az éjjeli kör 
Az éjjeli kör alatt minden szerzetesnek – nem számít, 
hol van / mit csinál – vissza kell térnie az apátságba. 

● Semmi nem történik az éjjeli kör alatt. 

A gyıztes meghatározása 
A játék akkor fejezıdik be, amikor a következı 
feltételek egyike bekövetkezik: 

● Az utolsó bető is be lett győjtve a betősávról, és 
az utolsó mondatrész is teljessé vált 

● Nem lehet lehelyezni több lapkát. 

● A második nap éjjeli körével. 

 
Az éppen aktuális kört, még minden játékos végig 
játszza. 

● Megtörténhet, hogy az utolsó körben egy 
játékos nem fog tudni betőt győjteni. 

A játékosok most megszámolják a megszerzett pontjaikat. 

Minden nagybető a játékos saját paraván betősorán 
/ +3 pont 

Minden le nem helyezett lapka a játékos 
paravánja mögött / - a lapkán levı körben látható 
érték levonásra kerül. 

Minden el nem költött áldásjelzı / +1 pont 



 

● A különleges lapkáknak nincs körben látható értékük, 
ezért kezeld úgy, mintha az „0” lenne. 

 
A játékos a legtöbb összegyőjtött ponttal lesz a játék 
gyıztese. Amennyiben két, vagy több játékosnak 
azonosan a legtöbb számú pontja van, akkor az a 
játékos van elınyösebb helyzetben, akinek a 
mondatrésze a legtávolabb van a betősáv tetejétıl. 

A különleges lapkák 
 

 

 

 
 
A játékban három különleges lapka van. Beehive / 
Kaptár; Carp Pond / Halas-tó; Dovecote / Galambdúc. 
A lapkák rendeltetései különböznek a többi lapkától. 
 
A különleges lapkákat mindig felépített oldalával 
felfelé fordítva kell lehelyezni. 
 
A különleges lapkáknak nincs útszakaszuk, ezért 
mellettük mindig kell lenni síkságoknak, vagy 
kapubejáróknak. Egy szerzetes soha nem léphet egy 
különleges lapkára. 
 
Egy játékos soha nem kap pontokat egy különleges 
lapkáért. Helyette, a játékos elvesz egy áldásjelzıt 
minden olyan lapkáért, ami szomszédos a különleges 
lapkával.  
 
Ezekhez az áldásjelzıkhöz akkor jut a játékos, amikor 
a „különleges” lapka lehelyezésre kerül. (a „lapka 
lehelyezés, és mozgás” fázis alatt, és nem a 
„pontozás” fázis alatt!)  
Pl. egy különleges lapka kerül lehelyezésre, két lapka 
szomszédságába. A játékos azonnal elvesz két áldásjelzıt. 

 
● A szomszédos lapkák lehetnek felépített, vagy 
még fel nem épített lapkák, vagy lehetnek más 
különleges lapkák is. 

A kettıs célú lapkák 
2 3 4 

 

A játékban három kettıscélú lapka van: Garderobes / 
Raktárház; Infirmary / Betegszoba; Refectory / Ebédlı. 
Ezek úgy mőködnek, mint a másik két (szürke, barna) 
lapkatípus. 
 
A kettıscélú lapkák lehelyezhetık, mind vallási 
(szürke), mind termelı (barna) lapkák mellé. 
Hasonlóképpen vallási (szürke), és termelı (barna) 
lapka is helyezhetı egy kettıscélú lapka 
szomszédságába. 
 
Egy szerzetes 1 pontot szerez a munkáért egy 
kettıscélú lapkán, bármelyik munka általi 
pontszerzésért, akár vallási, akár termelési körben. 

A Titkos Út lapkák 
A titkos út lapkák megengedik a gyorsabb mozgást. 
Egy játékos mozgathat egy szerzetest a kolostorból 
bárhonnan a saját titkos út lapkájára, aminek a 
költsége 1 mozgáspont. Bármennyi szerzetes 
használhatja ezt a lehetıséget a „lapka lehelyezés, és 
mozgás” fázis alatt. 

● Egy titkos út nem használható, ha egy 
szerzetes imádkozik azon a lapkán. 

A börtön lapka 
2 

Az újonnan megválasztott apát azonnal bebörtönözhet 
egy szerzetest a börtönbe. A szerencsétlen szerzetes 
bármelyik játékoshoz tartozhat, jelenleg az apátságban 
kell lennie. 



 
A kiválasztott szerzetes azonnal a börtön lapkára kerül, 
és imádkozni kezd (az imádkozásért pontot nem szerez!) 
 
A szerzetesnek a börtönben kell maradnia, a következı 
szertartási körig, mint minden más imádkozó 
szerzetesnek, és bőnbánó lélekként fog visszatérni az 
apátságba. 
 
Ha a börtön már teljesen foglalt, akkor nem lehet már oda 
bezárni egy szerzetest. 

 
● A börtön lapka általános lapkaként mőködik, 
minden más tekintetben. 

Ikonos lapkák 
Minden ikonos lapkának van egy hatása, mely 
végrehajtásra kerülhet, ha a lapkát egy szerzetes 
elfoglalja. Bármely számú ikon hatása felhasználásra 
kerülhet, de a játékos a körében nem használhatja fel 
egy ikon hatását kétszer. Egy ikonos lapka hatását a 
„pontozás” fázis alatt lehet felhasználni, egy 
kivételével. (Brewhouse / Sörfızde) 

● Ha több játékosnak van egy szerzetese egy 
ikonos lapkán, akkor mindannyian végrehajthatják 
az ikon hatását. 

A szerzetesek használhatják a lapka ikonjának a 
hatását, és pontokat is szerezhetnek a lapkán 
imádkozás, vagy munka által. Egy szerzetes nem 
használhat egy olyan lapka ikon hatását, amely az ı 
fordulója alatt épült fel, vagy ha egy szerzetes már 
imádkozik azon a lapkán. 
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A kápolna: Ha a játékos egy szerzetest itt 
imádkozásra késztet, akkor a játékos dupla pontot 
szerez (összesen 6 pontot!). Legfeljebb 3 szerzetes 
imádkozhat itt, bár egyik játékos sem késztetheti 
egynél több saját szerzetesét imádkozásra ezen a 
lapkán. A szabály, amely szerint egy szerzetest csak 
akkor lehet imádkozásra késztetni, ha csak ı van 
azon a lapkán – itt nem érvényes! 

 
● Egy szerzetes nem munkálkodhat a kápolnában, 
ha ott van egy imádkozó szerzetes. 

● Minden játékos csak egy szerzetesét késztetheti 
imádságra a „pontozás” fázis alatt. 
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Alamizsnaosztó: A játékos elvesz egy áldásjelzıt. 
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Farm: Ha a játékos egyik szerzetese itt munkálkodik 
egy „termelı kör” alatt, akkor a játékos 2 extra pontot 
kap. (1+2=3 pont) 

4 2 

 

Kódexmásoló: Ha a játékos egyik szerzetese itt 
munkálkodik egy „vallási kör” alatt, akkor a játékos 1 
extra pontot kap. (1+1=2 pont) 
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Könyvtár: A játékos megváltoztathatja két bető 
helyzetét a betősávon. A betők a csere után kisbetős 
felükkel (fekete szegély) néznek felfelé. Amikor egy 
bető megfordult, az nem fordítható vissza újra, sem 
nem fordítható vissza a nagybetős oldalára, amíg az a 
betősávon van. Azonban egy ilyen betőt le tud még 
helyezni nagybetős oldalával felfelé fordítva egy 
játékos, amikor lehelyezi azt a saját paraván 
betősorára. 
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Bursary  

Néhány fontos dolog 
A négyjátékos „páros” játék 
 
Az alapjáték négy olyan játékos számára készült, akik a

Mőhely: A játékos húz egy lapkát a zsákból, majd 
vissza kell tennie egy lapkát a zsákba (az éppen 
húzottat, vagy a paravánja mögül az egyik lapkát). 

játékban egyénileg vesznek részt. Azonban, miért ne 
próbálhatnák ki a játékosok a játékos párokat alkotva? 

Az alábbiak kivételével, minden szabály érvényben marad. 
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Istálló: A játékos lehelyezhet egy új lapkát, éppen úgy, 
mintha a „lapka lehelyezés, és mozgás” fázis volna. 
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Az apát háza: A játékos követelheti a következı apát 
azonnali megválasztását. A következı apát választása a 
már megismert módon folyik – azonban az apát házában 
tartózkodó összes szerzetes a választáskor éppen úgy 
számít, mintha azok az apátságban tartózkodnának. 
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Sörfızde: A sörfızde nem használható a „pontozás” 
fázis alatt, helyette a játék alábbi szakaszaiban lehet 
használni. 

Egy „szertartás kör” alatt a játékos felállíthatja bármennyi 
szerzetesét, és azokat jelenlegi helyükön hagyja, inkább 
mintsem, hogy azok visszatérjenek az apátságba. 

Egy „éjszaka” kör alatt egy játékos eldöntheti, hogy 
bármennyi szerzetesét azokat jelenlegi helyükön hagyja, 
inkább mintsem, hogy azok visszatérjenek az apátságba. 
Minden imádkozó szerzetes felállhat a helyszínre való 
tekintet nélkül. 

 
1. A vörös és a zöld játékosok vannak egy csapatban. 
A kék és a sárga játékosok alkotják a másik csapatot. 

2. Egy játékos használhatja a csapattársa „titkos útját”, 
éppen úgy mintha az a sajátja lenne. 

3. Ha egy játékos lehelyez egy betőt a partnere 
paraván betősorára, azt a nagybetős oldalával (sárga 
szegély) felfelé tegye. A játékos ilyenkor nem kap 
áldásjelzıt! 

4. A játék végén minden játékos megszámolja a saját 
pontszámát (mint az egyéni játékban), és a partnerek 
összesítik a pontjaikat. A több pontot szerzı csapat a 
gyıztes. 

Az egyszerőbb játék 

A „Kolostor” nem egy összetett játék. Azonban a 
kevésbé tapasztaltabb játékosoknak javasoljuk, hogy 
az elsı játékuk során mellızzék a lapkák ikonjainak 
hatásait használni. 

Némasági fogadalom 

Mint egy lehetıségként, a játékosok 
megegyezhetnek, hogy csak a „szertartás körök” alatt 
beszélhetik meg a játék állását. Amint az apát 
mozgatja a mutatót a következı körre, minden 
kommunikációt be kell szüntetni. 
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