
                  Kolostori gazdálkodás
Uwe Rosenberg stratégiai játéka 1-4 játékos részére,

 13 éves kortól

Általános szabályok
Az alábbi szabályok csak akkor igazak, ha hárman vagy négyen játszotok. A rövid játék, 
a kétszemélyes játék és a pasziánsz szabályait a részletes szabályfüzet 7. és 8. oldalán talál-
játok.

Bevezetés
Mind egy 2x5-ös birtoktáblával kezdtek, amire számos épületet emelhettek. 
Emellett újabb tájtáblákat vásárolhattak, megnövelve kolostorotok birtokát, a 
tengerparttól egészen a hegyekig. A győz, akinek a végén a legértékesebb kolos-
tori birtoka lesz. 

Kezdőjátékos
Döntsétek el, ki lesz az első forduló kezdőjátékosa, és adjátok neki a kezdőjáté-
kos jelzőjét (az írt vagy a franciát – a másik jelzőre nem lesz szükségetek a játék-
ban). A jelzőt forgassátok az egydénáros oldalára. Minden fordulóban más lesz 
a kezdőjátékos, az óramutató járása szerint.

A forduló
A játék 24 fordulóból és egy bónuszfordulóból áll. Minden fordulóban mind 
(játéksorrendben) végrehajtotok egy akciót, és a forduló végén a kezdőjátékos 
végrehajt még egy akciót.

Akciótokat 3 lehetőség közül választhatjátok ki.

1. lehetőség

Szerzetes lerakása épületre
A játék talán legfontosabb akciója: leraktok egy szerzetest egy üres épületre, hogy ki-
váltsátok az épület képességét. (Az épületek képességét a lerakás aktusa váltja ki, nem az, 
hogy van rajtuk szerzetes. Az olyan épületek, amelyeken van szerzetes, foglaltak, és képessé-
gük nem váltható ki.)

 

Saját épületeteken kívül a többiekét is használhatjátok. (Hogy hogyan, azt a 
4. oldalon olvashatjátok.)

 Az alapépületek

Mind ugyanazzal a három alapépülettel kezdtek, de a játék során számos más 
épületet felhúzhattok birtokotokon. Az alapépületek ellátnak titeket az alap-
árukkal:

· a gazdaság birkát és búzát biztosít;
· az agyagdomb agyagot biztosít;
· az apát háza dénárt biztosít.

Miután egy szerzetest elküldtök egy alapépületbe, a forgó-
kerékről olvassátok le, hogy mennyi adott fajtájú áru jár 
nektek. Minden alapárunak van egy jelzője a rotán, és 
hogy pontosan hol, az határozza meg, hány áru jár.

Így működik a termelés.

Mindig, amikor egy adott árufajtát termel vala-
melyikőtök, a jelzője visszakerül a 0-s mezőre.

Ebben a szabályfüzetben sok-sok ábrával be-
 mutatjuk a játék fő mechanizmusait.       jelzi 

  az első játék során leggyakrabban elkövetett 
   hibákat. Ha inkább egy tradicionális, részletes 

    szabályt olvasnátok, a másik füzetet vegyétek 
     elő!
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birtoktábla az 
alapépületekkel

erdő- és lápkártyák

tájtábla

tájtáblák

a kolostor birtoka így nézhet 
 ki a játék során

a kezdőjátékos jelzője 
 a francia változatban

  

Szerzetes lerakása az
 apát házára.

Így, ha négyen játszotok, az első for-
 dulóban az akciók sorrendje 1-2-3-

  4-1 lesz, a másodikban 2-3-4-1-2, és 
   így tovább, vagyis lényegében folya-

    matosan jöttök egymás után.

A szabályokban nem részletezzük az épüle-
 tek képességeit; ha a kártya szövegét nem 

  értitek, a kártyalexikonban nézhettek utána 
   az épületnek.
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Clay Mound

Farmyard

or

Hillside
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Farmyard

or

Hillsideaz alapépületek
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Fontos! Először
az előkészületi
lapot olvassátok
el!

Jelen helyzetben minden 
alapáruból 2 darab ter-
melhető.

Ha valaki aktiválná apát-
ja házát, 2 dénárt kapna. 
Utána a dénárjelzőt vissza 
kellene tenni a 0-hoz.

Alapszabály: Mindig 
láthatjátok, hogy 
kinek hány és milyen 
áruja van.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside



Az alapáruk az alábbi módon termelődnek: Minden forduló elején forgassátok el 
eggyel a forgókereket, az óramutató járásával ellentétesen. (Az 1. oldalon a kép 
már ezt a forgatási utáni helyzetet ábrázolja.)

Többszemélyes játékban a forgókereket a fordulók elején, 
és nem a fordulók előtt kell forgatni!

Különleges eset: Ha egy árujelző az utolsó, 10-es mezőn van a forga-
tás előtt, a forgókerék rúdja maga előtt tolja. (És így a jelző marad a 
10-es mezőn.)

Szőlő és kő
A játék kezdetén még nincs fenn a rotán az összes árujelző. Miután a 8. forduló 
elején forgattátok a kereket, a szőlőjelzőt rakjátok a 0-s mezőre (csak a francia
változatban). A 13. fodulóban kerül játékba a kőjelző.

A játék során előbb-utóbb újabb termelőépületek kerülnek játékba, köztük a kő-
fejtő és a szőlőhegy, ezek termelnek követ, illetve szőlőt. A szőlő és a kő azután
sem számít alapárunak, hogy jelzőik felkerültek a rotára.

A hat alapáruból egyelőre még csak a birkáról, 
búzáról, agyagról és dénárról szóltunk.

2. lehetőség Erdőirtás és tőzegvágás

A fa és a tőzeg olyan alapáruk, amelyeket nem épületakciók révén szereztek, nem használ-
játok fel megszerzésükhöz szerzeteseiteket. Fát vagy tőzeget úgy szereztek, hogy levesztek 
egy megfelelő lapot (erdő- vagy lápkártyát) birtokotokról. Ekkor aszerint kaptok fát, illetve 
tőzeget, hogy hányas mezőn van a rotán az adott árujelző. (Utána az árujelzőt rakjátok a 
0-s mezőre.)  

Erdőirtáshoz, tőzegvágáshoz nem kell szerzetes.   

Tájkártyák eltávolításával egyben üres, építésre 
alkalmas területeket hoztok létre.

3. lehetőség        Építkezés

Építkezéshez ki kell választanotok egyet a kirakott épületkártyák közül és ki kell �zetetne-
tek a lap bal felső sarkában látható építési költséget. (Az épületekhez általában fa, agyag, kő 
és szalma kell, néha dénárok is.) Ezután az új épületet lerakjátok birtokotokra, egy üres 
építési helyre.

Az építkezésnél két dologra kell ügyelni:

• Kolostori épület (a kártyán a névnél a háttér sárga) csak másik kolostori 
épület szomszédságába (mellé, alá vagy fölé) építhető.  

Könnyen megfeledkezhettek arról, hogy a kolostori 
épületeknek szomszédosaknak kell lenniük egymással.

• A legtöbb épület megépíthető síkságon, miként tengerparton vagy 
domboldalon is. Azonban vannak olyan épületek is, amelyek csak 
domboldalon, illetve csak tengerparton építhetők meg. (Ez egy-
részt látható a lap bal felső sarkában, másrészt a kártya illusztráció-
jának hátterén is.) 

 

• Hegyen csak kőfejtő és kastély építhető.
• Vízre kizárólag csak lakóhajó építhető (csak az ír változatban).

. 

A nyíl a forgatás irányát 
 (az óramutató járásával 

  ellentétesen) jelöli.

A mészárszék megépítéséhez 2 fa és 2 agyag kell. Az olyan mezők, 
 amelyeken erdő-, láp- vagy másmilyen kártya van, nem számítanak 

  üresnek.

Egyetlen forgatással 
 (majdnem) minden áru 

  mennyisége növekszik. 
   Az árujelzők helye nem 

    változik.

 

A kőjelző felkerül a 0-s 
mezőre azután, hogy a 
forgókerék rúdja elhagyta 
a kőjelzős mezőt.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

A játékos kivág 2 tőzeget.

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside  Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

  Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

Az árulapkákon négyféle ikont találtok: az      ételt jelent, a      energiát, a       pénzt, míg a      pontot.  

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

  Coast, Plains, 
Hillside Fuel  

Merchant

Coast, 
Hillside Windmill

Hillside

Grapevine

Coast Harbor 
Promenade

Hillside

Grapevine

Hoppá! Ez a játékos már nem tud kolostori épületet 
építeni (az apát háza teljesen körbe van véve más 
színű épületekkel)!

 

Coast Harbor 
Promenade

Hillside

Grapevine

tenger

Minden hegytáb-
lán három mező 
van, két dombol-
dal és egy hegy.

    hegy

Tengerparton és 
domboldalon több-
fajta épület emelhető, 
mint síkságon.



A perjel
Mindőtöknek három szerzetese van: egy perjel és két fogadalmas testvér. A perjel 
annyival több a többieknél, hogy van egy speciális képessége: ha felhúztok egy 
épületet, és a perjeleteket még nem használtátok el, extra akcióként a percjelt 
rárakhatjátok az új épületre, kiváltva így az épület képességét.

 

A perjel visszavétele
Minden forduló elején megnézitek, le van-e rakva mindhárom szerzetesetek. Ha 
mind a három szerzetesetek le van rakva, akkor visszakapjátok őket.

Néha elfeledkeztek a szerzetesek visszavételéről – ha később 
mégis észreveszitek, utólag pótolhatjátok a visszavételt.

 

A következő szakaszban bemutatunk egy 
fordulót.

A forduló menete

1) A forduló elején, ha mind a három szerzetesetek le van rakva, 
visszakapjátok azokat.

2) Forgatjátok a forgókereket.
3) Néha a forduló félbeszakad, és településfázisra kerül sor (l. 

lentebb).
4) Sorra mind végrehajtotok egy akciót, majd a kezdőjátékos 

végrehajt még egy akciót.
5) A kezdőjátékos bal oldali szomszédja lesz az új kezdőjátékos.

A településfázis
Amikor a forgókerék rúdja elhalad az ábécében következő pakli 
(A, B, C majd D) előtt, a játék félbeszakad, és településfázisra 
kerül sor.

 

Ekkor mind megépíthettek a nálatok lévő lapokból egy telepü-
lést birtokokra, egy üres, beépíthető mezőre.

 

A településekért járó pontok 

A játék közben a települések nem aktiválhatók, de 
a játék végén pontok járnak értük aszerint, milyen 
épületek vannak mellettük. Egy település szom-
szédságértéke annyi, amennyi saját, valamint a vele 
szomszédos (átlósan nem számít) épületek szomszéd-
ságpontjainak (    ) összege. 

 
 

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside  Coast, Plains, 
Hillside Slaughterhouse

A játékos a következő forduló 
elején visszakapja szerzeteseit, 
addig azonban már nem tud 
szerzetest lerakni.

dwelling value at  
the end of the game

Hillside Hilltop
Village

dwelling value at 
the end of the game

Hillside Hilltop
Village

Hillside, 
Mountain Castle

build 1  of your  

own settlement

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  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

Az első településfázisra akkor 
 kerül sor, amikor a rúd elha-

  lad az A pakli előtt.

A nyomornegyed -3 szaomszédságpontot jelent, a gazdasági udvar 2-t, az 
 apát háza 2-t, az udvarház 6-ot, így a nyomornegyed szomszédságértéke 7. 

  (Az agyagdomb átlósan van a nyomornegyedtől, így nem számít.)
   

A tengereknek akkor is van szomszédság-
  pontja, ha nincs rajtuk épület.

Település csak településfázisban építhető, vagy pedig a kastély 
képességével – építésakcióval nem építhető település.
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or
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  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town

  Coast, Plains, 
Hillside Estate

  Coast, Plains, 
Hillside Estate

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Shanty
Town
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A perjel értékes 
dupla akcióra ad 
lehetőséget: megé-
pül a mészárszék 
és egyből aktivá-
lódik is.

A szomszédságértékről a településfázisnál olvashattok.

• Az építési költség valamennyi étel      és energia      . (Ilyen 
ikonos árulapkákkal kell �zetnetek. Túl�zetésnél nincs visszajáró.)

  

• Halászfalu csak tengerparton, pásztorszállás csak domboldalon építhető.
• Hegyre, tengerre alapvetően nem építhető település.

A játék végén sor kerül majd még egy ötödik, utolsó településfázisra.

Új épületek és új települések
Minden településfázisban új épületeket raktok a játéktábla mellett lévőkhöz, valamint 
kaptok egy új települést, amit utóbb majd megépíthettek.
Ezután a házjelzőt rakjátok át a rotán az ábécében következő pakli előtti mezőre. 
(Igazából csak emlékeztetőként szolgál, nem kötelező használnotok. Az A 
pakli előtt van, amíg sor nem kerül az első településfázisra, utána a B pakli 
előtt, stb.)

  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

Hamlet
  Coast, Plains, 

Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Village

dwelling value at  
the end of the game

Hillside Hilltop
Village

Az első településfázisban megkapjátok az vándorcirkuszoto-
 kat (A), utóbb a falucskátokat (B), a kisvárosotokat (C) és 

  végül a pásztorszállást (D).

Az építkezésnek megvan a maga jutalma.

A játék célja

A játék végén értékelésre kerül sor (használjátok a füzetkét).

Mind számoljátok össze, hány pontotok van. 
Az győz, akinek a legtöbb pontja van.

• Bizonyos árulapkák pontokat érnek (a címe-
   rekben látható, mennyit). Adjátok össze áru-
   lapkáitok pontértékét.
• Minden épület és minden település pontokat 
   ér (szintúgy a címerekben látható, mennyit). 
   Ezek pontértékét is adjátok össze.
• Végül a településeitek szomszédságértékét is 
   számoljátok ki.

A településeknek 
van pontértéke is.



Mellékakciók
A fő akciótok előtt vagy után végrehajthattok mellékakciókat. Ezek:
• tájtábla vásárlása (bérlet vagy zálog)
• pénzváltás és/vagy bor vagy whiskey eladása
• búzalapkák átforgatása szalmalapkákká (ez az egyetlen lapkafajta, ami 
  ingyen átforgatható)

 
  

A legfontosabb mellékakció a tájtábla vásárlása. Minden fordulóban, valamint 
minden településfázisban mind egy tájtáblát vásárolhattok.

Eldönthetitek, melyik oldalával felfelé rakjátok le a megvásárolt tájtáblát. A bérlet-
táblát pontosan a birtoktáblátok (vagy egy korábban megvett bérlettáblátok) alá 
vagy fölé kell leraknotok, a zálogtáblák közül a tengerpartot birtoktáblátoktól balra, 
a hegyet jobbra kell leraknotok. (A tájtáblákat mindig úgy kell leraknotok, hogy az ár 
a jobb alsó sarokban legyen. Legalább az újonnan lerakott tájtábla egy mezőjének és egy 
régebbi egy mezőjének érintkeznie kell.)

 

Visszatérve az 1. lehetőségere:  

Szerzetes lerakása épület aktiváláshoz

A játékostársak épületeinek használata
Szerzeteseiteket csak saját épületeitekre rakhatjátok le, azonban szerződést 
köthettek egy játékostársatokkal, hogy használjátok az ő egyik épületét. Ekkor 
�zettek neki 1 dénárt, ő pedig választ egyet a rendelkezésére álló szerzetesei 
közül, és azt lerakja az általatok megjelölt épületre. Az épület kiváltott képes-
ségét ti használjátok.

Növekvő munkabér
Amint egyikőtök megépített egy borászatot (a francia változatban) vagy egy lepárlót 
(az ír változatban), a munkabér mindenki számára azonnal 2 dénárra nő, ennyit 
kell ezentúl fizetni a szerződéseknél (mostantól a játék végéig).

 

Ajándékok és szívességek
A borászatok és a lepárlók termelte árukra vonatkozik egy speciális szabály: amikor 
szerződést köttök, megtehetitek, hogy nem dénárban �zettek, hanem 1 bort (a francia
változatban) vagy 1 whiskey-t visztek (az ír változatban), amit a megajándékozott 
nyomban megiszik – vagyis a lapka visszakerül a készletbe (játékostársatok nagy bosszú-
ságára).

Dzsóker használata
Amikor a rota szerint kaptok árukat (például erdőirtásnál vagy a gazdaság 
aktiválásakor), az adott áru jelzője helyett a dzsókert is választhatjátok. (Így 
például kőfejtő akkor is használható, amikor még nincs is a rotán kőjelző, mert
helyette választható a dzsóker.)

Ellenőrző számok

Olykor elfeledkeztek arról, hogy a forduló legelején 
forgassátok a forgókereket.

Másrészt pedig akkor, miután településfázis miatt megsza-
kadt a játék, olykor újra forgatjátok a forgókereket, holott 
ilyenkor nem kellene. Emiatt látjátok az ellenőrző számo-
kat a rotán; a működésükről a részletes szabály 6. oldalán 
olvashattok.

Ha búzátok van, lényegében van szalmátok is. Ha 
 átforgattok egy búzalapkát, lemondtok 1 ételről, 

  viszont kaptok 0,5 energiát.

A kezdőjátékos jelzőjét át kell fordítani 
 a másik oldalára annak jelzésére, hogy 

  megnőtt a munkabér. 

tengerparti 
 zálogtáblák 

  sávja

bérlettáblák sávja hegyi zálog-
 táblák sávja

 

A bónuszforduló és az értékelés

Amikor a forgókerék rúdja másodszor áthalad az E me-
zőn, elkezdődik az utolsó, 25. forduló. E forduló előtt 
mind visszakapjátok perjeleteket.
Ekkor mindegyikőtök (a kezdőjátékos is) csak egy akci-
ót hajthat végre, méghozzá:

 

• vagy felhúztok egy új épületet
• vagy lerakjátok perjeleteket egy meglévő 
     épületre.

 

Cloister  
O�ce

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

A bónuszfordulóig a szerzetesek nem hagy-
ják el saját kolostoruk birtokát - csak a saját 
kolostoruk épületeire rakhatjátok le őket.

  Coast, Plains, 
Hillside Winery

and then / or:

for any  
work contract:

  Coast, Plains, 
Hillside

for any  
work contract:

Whiskey  
Distillery

  Coast, Plains, 
Hillside Winery

and then / or:

for any  
work contract:

  Coast, Plains, 
Hillside

for any  
work contract:

Whiskey  
Distillery

Dzsóker csak akkor választható, amikor szerzetest raktok 
egy termelőépületre, illetve erdőirtáskor vagy tőzegvágáskor.

Rövid áttekintés a kétszemélyes játékról
Ha ketten játszotok, felváltva vannak fordulóitok; minden forduló elején forgassatok egyet a forgókeréken. A játéknak nincs meghatározott for-
dulószáma; a játék azután ér majd véget, hogy egyetlen megépíthető épület maradt csak. A kétszemélyes játékról a részletes szabály 7. és 8. 
oldalán olvashattok.

Az alkoholmámoros ünnepség közben könnyen megfeledkez-
hettek arról, hogy ezután nagyobb bért kell �zetnetek.

Aki az első fordulóban elsőként aktiválja 
 apátja házát, kap 2 dénárt, amiből azonnal 

  vehet egy tájtáblát.

Most a perjel lerakásakor nem számít, üres-e az adott 
épület, valamint lerakhatjátok a perjeleteket egymás 
épületeire is, méghozzá ingyen. Azt is megtehetitek, 
hogy felhúztok egy épületet és arra nyomban lerakjátok 
perjeleteket.
A bónuszforduló után sor kerül az utolsó, ötödik telepü-
lésfázisra, és utána a játék véget ér.
Az értékelést a harmadik oldalon írottak 
szerint végezzétek.


