
    

A játék előkészítése

A játéktábla

A kettőből csak az egyik játéktáblát használjátok, a résztvevő játékosok 
számától függően! Az egyik tábla egyik oldala a három-, a másik a négy-
személyes játékhoz készült; a másik tábla egyik oldala a rövid három-/
négyszemélyes, a másik oldala az egy-/kétszemélyes játékhoz való.

Tegyétek a játéktáblát a játéktér közepére! A játéktáblán körben a 13 
termelési mező látható. Ezekhez a mezőkhöz tartozik egy szárral ellátott 
termelésjelző kerék.

A termelésjelző kerék

Tegyétek a két termelésjelző kerék egyikét a képen látható módon (a 0, 2, 3, 4, ... 
oldalával felfelé) a játéktáblára! Kivétel: A normál kétszemélyes játékhoz használ-

játok a kerék másik oldalát! (A másik 
termelésjelző kerékre nincs szükség.)
A termlésjelző kerék 0 és 10 közötti 
értékeket rendel a termelési 
mezőkhöz. Rakjátok a hét áru - agyag, 
pénzérme, gabona, haszonállat, fa, 
tőzeg és dzsóker - jelölőjét a 0 értékű 
termelési mezőre! (Ezt a mezőt a nagy
       betű jelzi. A játékban ennek a 
szimbólumnak nincs további jelentése.)

Az épületek

. The correct side can be recognized by 

3 játékos      4 játékos       rövid játék     1-2 játékos
                                        3-4 játékos

Az Ora et Labora-hoz két azonos tartalmú 
szabálykészlet tartozik: egy általános 
szabály a játék gyors megtanulásához és 
egy részletes szabály a konkrét kérdések 
tisztázásához. Bármelyik szabály olvasása 
előtt ajánlott a játék előkészítését átnézni.

Az első alkalomra – attól függetlenül, 
hogy melyik változatot választjátok –
a két- vagy háromszemélyes játékot 
ajánljuk. Ha az első alkalommal 
négyen szeretnétek játszani, akkor a 
rövid játékot ajánljuk.

A termelésjelző kereket 
tegyétek úgy a játéktáblára, 
hogy a szára a biblia 
szimbólumra       mutasson!

A játéktáblák közepe a 
négyféle játékosszám-jelzéssel

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Priory

use a building  
occupied by a prior

Coast Harbor 
Promenade

use a building 
occupied by a prior

Harbor
Promenade

A kikötői sétány a 
francia változatból

Az építőanyag-kereskedés csak 
4 játékosnál kerül be a játékba.

occupied by a prior
A remeteség egy 
kezdőépület.

A játéktábla 
termelési mezői

Kolostori gazdaság a középkorban

agyag

pénzérme

gabona

haszonállat

fa

tőzeg

dzsóker

A játéktábla

A termelésjelző kerék

Először döntsétek el, hogy a francia vagy az ír változattal szeretnétek-e 
játszani!

Utána készítsétek elő az épületkártyákat három lépésben!

• Először, háromszemélyes játék esetén, vegyétek ki a játékból azokat a 
kártyákat, amiknek a jobb alsó sarkában a 4-es szám szerepel!
Kétszemélyes játéknál vegyétek ki a 3+ jelzésű kártyákat is! (A rövid és 
az egyszemélyes játékra vonatkozó speciális szabályok a részletes 
játékszabály 7. és 8. oldalán találhatók.)

• Ezután ellenőrizzétek, hogy a kártyák a kiválasztott országnak (francia
vagy ír) megfelelő változat felőli oldalukra vannak fordítva! A megfelelő 
oldal a kártya jobb felső sarkában lévő szimbólumról ismerhető fel: a
francia változatot a liliom       , az ír változatot a lóhere        jelöli.
(Sok kártyának ugyanaz az épület található mindkét oldalán.)

• Végül válogassátok szét az épületeket:
A biblia szimbólum a kezdőépületeket jelöli .
Az A, B, C és D betűk a játék megfelelő szakaszát jelzik.
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Az épületek

Kő és szőlő

Rakjátok a fekete színű kő árujelölőt a megjelölt helyre a játéktábla mellé! (Ez 
csak később kerül be a játékba.) A francia változatnál a lila színű szőlő
árujelölőt is tegyétek a jelzett helyre a játéktábla mellé! (Erre a jelölőre nincs 
szükség az ír változatnál.)

A türkiz színű, ház formájú épület jelölő az A épületkártyák kupaca 
melletti termelési mezőre kerül.

Minden játékos kap:

• 1 hátország tájtáblát, amelynek a táblán jelzett mezőire mindenki felrak 
2 mocsár- és 3 erdőkártyát.

• 3 lelkészt a saját színében, amiket a hátország táblája mellé tesz.

• 8 településkártyát a saját színében (a színt lásd a kártyák hátoldalán).
Az A, B, C és D jelű települések az adott betűvel ellátott épületkártyák 
kupacának tetejére kerülnek.

• 1 játékossegédletet a francia, illetve az ír változathoz.

• Kezdőárukat, vagyis mind a hat alapáru-lapkából egyet: 1 agyagot, 1 fát, 
1 tőzeget, 1 pénzérmét, 1 gabonát és 1 haszonállatot.
(Az árulapkáknak két különböző oldala van; lásd a játékossegédleten.
Ezért fontos, hogy a lapkáknak mindig a megfelelő oldala legyen látható .)

• A felesleges játékelemeket tegyétek vissza a dobozba!

• A maláta/sör lapkákra nincs szükség a francia változatnál.

• A liszt/kenyér és a szőlő/bor lapkák nem kellenek az ír változatnál.

A tájtáblák

A hátország tájlapkán kívül, amiből minden játékos kap egyet a 
játék elején, a játék tartalmaz még hosszúkás területsávokat és 
négyzetes külterületeket. A területsávokat és a külterületeket 
tegyétek külön kupacokba és rendezzétek őket az áruk szerint 
úgy, hogy a legkisebb értékű tájtábla kerüljön legfelülre!
(Nem számít, hogy a tájtáblák melyik oldala van képpel felfelé 
fordítva, mivel egy tábla mindkét oldalán ugyanaz az ár szerepel.)

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Builders’ 
Market

  Coast, Plains, 
Hillside

Estate

Az A és D épületkártyák kupaca 
egy négyszemélyes játéknál

A kő árujelölő csak később 
kerül be a játékba.

A kupac 

D kupac

Az épület jelölő mutatja, hogy a következő 
épületek mikor lépnek be a játékba.

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Farming
Village

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Market 
Town

dwelling value at  
the end of the game

Coast Fishing
Village

3 lelkész

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Hátország

A játékosok ezzel a négy 
településsel kezdenek.

  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

  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

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Artist’s
Colony

dwelling value at  

dwelling value at
the end of the gameA művésztelep az A épületek 

kupacára kerül.

A kezdőáruk

A játékban maradt árulapkákat 
nem szükséges szétválogatni.
A játék menetét nem hátráltatja 
túlzottan, ha csak egyetlen, 
kellőképpen szétterített halmot 
képeztek belőlük.

TerületsávKülterület

Terítsétek ki a (biblia szimbólumról          felismerhető) kezdőépületeket a
játéktábla mellé úgy, hogy mindenki jól láthassa őket! Ez a kínálati terület. 
Készítsetek A, B, C és D kupacokat a maradék épületekből és tegyétek őket a 
játéktáblán megjelöltek szerint a játéktábla mellé! (Az épületek sorrendje egy 
kupacon belül lényegtelen.)
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