
Kolostori gazdaság a középkorban
Egy stratégiai játék 1-4 játékos részére, 13 éves kortól, 

Uwe Rosenbergtől

Részletes játékszabály

Ezek a szabályok főleg a három- és négyszemélyes játékra érvényesek. A rövidített, a két- és az 
egyszemélyes játékra vonatkozó szabályok a szabálykönyv végén találhatók  (lásd a 7. és 8. oldalt).

Játékötlet

A játék elemei

kartonkeretekben: 
2 játéktábla, melyekből minden játékban csak egyet kell használni
2  egyforma termelésjelző kerék, melyek a termelési mennyiséget mutatják,

ezekből szintén csak egyet kell használni minden játékban
4 hátország tájtábla (minden játékosnak egy)
9 területsáv tájtábla (ár szerint rendezve: 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 pénzérme)
9 külterület tájtábla (ár szerint rendezve: 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 pénzérme)

450 árulapka:
40 tőzeg-lapka tőzegszénnel a hátoldalán
40 haszonállat-lapka hússal a hátoldalán
45 gabona-lapka szalmával a hátoldalán
45  fa-lapka (whiskyvel a hátoldálán

csak az ír változatnál kerül a játékba)
55 agyag-lapka kerámiával a hátoldalán
45 1-es pénzérme-lapka könyvvel a hátoldalán
30 5-ös pénzérme-lapka ereklyével a hátoldalán
40 kő-lapka díszítménnyel a hátoldalán
30  szőlő-lapka borral a hátoldalán (csak a francia változatban)
30  liszt-lapka kenyérrel a hátoldalán (csak a francia változatban)
40  maláta-lapka sörrel a hátoldalán (csak az ír változatban)

8 csoda-lapka 5x jelölővel a hátoldalán
2 kezdőjátékos-jelölő (a három- és négyszemélyes játékhoz,

egy-egy a francia és az ír változathoz)

Ez a szabálykönyv hagyományos felépítés 
szerint, részletesen ismerteti a játékot. A
játékosok könnyen megtalálhatják a választ 
a játék során felmerülő kérdésekre és 
leellenőrizhetik, hogy helyesen játszottak-e. 
Ha inkább egy elbeszélő módban megírt 
leírásra van szükség, akkor nézzétek meg a 
másik szabálykivonatot!

Fontos!
Először a játék 

előkészítéséről szóló 
lapot olvasd el!
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A tanyán haszon-
állat vagy gabona
szerezhető.

Ebben a pillanatban 
3 haszonállat 
termelődne.

A hátország fölé és alá újabb 
területsávokat helyezve további 
erdős és mocsaras mezők 
szerezhetők. Egy partvidéki 
külterület vásárlása balra bővíti a 
tájat. A hegyvidéki külterületek
jobb oldalra kerülnek. Így minden 
játékos egy festői tájat alakít ki, 
amely a partvidéktől kezdve a 
síkságon keresztül egészen a 
hegyekig nyúlik.

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

  Coast, Plains, 
Hillside Cloister  

Chapter House

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
the end of the game

Market 
Town

Hillside, 
Mountain Castle

build 1 of your  
own settlement

of your 
own settlement

Hillside, 
Mountain Castle

build 1 of your  
own settlement

A lakóértéket ez 
a szimbólum 
jelzi.

A településeket ez 
a szimbólum
jelöli.

A kolostori épületek 
neve mögött ilyen 
színű háttér látható.
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Az Ora et Labora egy, a középkori kolostorok gazdaságáról szóló játék.

A szerzetesek imádkoznak. De leginkább keményen dolgoznak – mind a 
kolostor falain belül, mind azokon kívül.

A játékosok kolostorvezetőket alakítanak, akik a lelkészeiket  (a perjelt két 
laikus testvérrel) árutermelő épületekbe küldik.

Az előállított áruk számát a termelésjelző kerék mutatja.

A játékosok árufeldolgozó épületekbe is elküldik a lelkészeiket.

A játék elején a játékosoknak csak a hátország, egy 2x5 mezőből álló, mocsaras és 
erdős táj áll a rendelkezésére, melyet későbbi vásárlásokkal bővíthet.

A játék menetét összesen ötször szakítja meg egy település-
fázis. A játékosok ilyenkor településeket helyeznek a tájtáb-
lájukra úgy, hogy azok nagy lakóértékkel rendelkező épületek 
mellé kerüljenek és így a lehető legtöbb pontot érjék .

Az épületek és a települések a legtöbb esetben a tájtábla
bármelyik üres mezőjére felépíthetők. A legfontosabb
kivételt a kolostori épületek jelentik (ezek a sárga háttérrel ellátott név- 
és szimbólummező alapján különböztethetők meg). A kolostori 
épületeknek szomszédosaknak kell lenniük más kolostori épületekkel. 
Így egy folyamatosan bővülő kolostor jön létre. (A jobb oldali példában a
gyűlésterem szomszédos a központi épülettel.)

Az Ora et Labora játszható francia vagy ír változat szerint.
A játékosok választása alapján fordítsátok az összes épületet a változatnak 
megfelelő oldalra (A változat a        és        szimbólumról ismerhető fel) !

110 kártya:
41  kétoldalas épületkártya (a francia változattal az egyik és az ír

változattal a másik oldalán)
32 településkártya (minden játékosnak egy, 8 különböző településből 

álló készlet)
37 erdőkártya mocsárral a hátoldalán

fa alkatrészek:
3 lelkész mind a négy színben (2x laikus testvér és 1x perjel)
9 árujelölő különböző formákban és színekben
1  ház formájú, türkiz épület jelölő a következő településfázis 

jelölésére

továbbá:
2 szegecs a termelésjelző kerekek játéktáblához erősítéséhez
1 a játék előkészítését ismertető lap
1 4 oldalas általános szabály

ez a 8 oldalas részletes szabálykönyv
1  12 oldalas épület- és településgyűjtemény játéksegédlettel és 

összesítőkkel
4 játékossegédlet (akció-lehetőségekkel, árukkal és épülettípusokkal az 

egyik, épület-összefoglalóval a másik oldalán)
1 pontozófüzet

15 műanyag zacskó
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A játék menete

Határozzátok meg, hogy ki kapja a kezdőjátékos-jelölőt az első fordulóban!  Adjátok neki 
vagy a francia, vagy az ír kezdőjátékos-jelölőt (a másik változat kezdőjátékos-jelölőjére 
nincs szükség)! Fordítsátok úgy a kezdőjátékos-jelölőt, hogy az 1 pénzérmét ábrázoló 
oldala látszódjon! A kezdőjátékos-jelölőt minden fordulóban balra adjátok tovább!

Egy forduló menete

Három vagy négy játékosnál a játék fordulókból áll, fordulónként új kezdőjátékossal .

Egy fordulóban öt fázis követi egymást a megadott sorrend szerint.

1)     Minden forduló elején minden játékos megnézi, hogy mind a három lelkésze
valamelyik épületen áll-e. Akinél ez a helyzet, az visszakapja őket.

•  Aki csak 1 vagy 2 lelkészét használta fel, az nem kapja vissza őket.

•  Aki mindhárom lelkészét felhasználta, annak vissza kell vennie őket.

2)     Ezután forgassátok a termelésjelző kereket egy mezővel a rajta látható 
nyílnak megfelelő irányba (vagyis az óramutató járásával ellentétesen)!

Az árulelölők a termelési szinteket mutatják. A termelési szintek a 
termelésjelző kerék forgatásával emelkednek.
•  A termelésjelző kerék forgatása után az ellenőrzőszám segítségével nézzétek 

meg, hogy a megfelelő játékos lett-e a kezdőjátékos! Az ezzel kapcsolatos 
részleteket a 6. oldalon találjátok.

•  Amennyiben egy árujelölő a kerék forgatása előtt az utolsó (10-es) mezőn 
található, akkor toljátok tovább a kerék szárával (vagyis az árujelölő a 10-es 
mezőn marad)!

•  A 8. fordulóban a szőlő árujelölő is belép a játékba (csak a francia változatban), 
a 13. fordulóban pedig a kő árujelölő is a játékba kerül . Az új árujelölőket mindig 
a termelésjelző kerék 0-s mezőjére tegyétek!

3)     Ha a kerék szára eltolja az épület jelölőt, ami így elhagyja a következő épület- és 
településkupacot (először az A-val jelölt kártyák kerülnek a játékba, majd a B, C és D 
kártyák), akkor a játékot átmenetileg megszakítja egy településfázis (lásd az 5. oldalon).

4)   Ezután minden játékos, az óramutató járását követő sorrendben, végrehajt  egy akciót.
A forduló végén a kezdőjátékos egy második akciót is végrehajt.

•  Tehát egy forduló három játékos esetén 4 akcióból áll, míg 4 játékosnál 5 
akcióból.

5)    A forduló végén a kezdőjátékos-jelölő az óramutató járásával megegyező 
irányban következő játékoshoz kerül.

Az akció-lehetőségek

A forduló 4. fázisa az akciófázis. Itt három lehetőség közül választhanak a játékosok.

•  Egy saját lelkész (perjel vagy laikus testvér) lerakása, vagy egy munkaszerződés kötése 
egy másik játékossal: ilyenkor a másik játékosnak kell letennie az egyik saját lelkészét .

•  Fa kivágása vagy tőzeg kitermelése és a megfelelő mennyiségű áru elvétele.

•  Egy épület építése.

Akció Egy épület használata egy lelkész lerakásával

Egy játékos leteheti az egyik saját lelkészét (egy laikus testvért vagy a perjelt), vagy 
megkérheti egy ellenfelét, hogy ő rakja le az egyik sajátját.

Ha a játékos az egyik saját lelkészét teszi le, akkor az az egyik saját, üres épületére kerül és 
a játékos használhatja az épület funkcióját.

A lelkészek: 
1 perjel és 2 laikus testvér

A nyíl jelzi a forgatás 
irányát: az óramutató 
járásával ellentétesen.

A kezdőjátékos-
jelölők:
francia (piros) és  
ír (zöld).

A forgatás hatására 
most 2 gabona helyett 
3, valamint 3 
haszonállat helyett 4 
állítható elő.
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the end of the game
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Elkezdődik az első 
településfázis.

Lehetőség van az “Egy épület építése“ és az “Egy
lelkész lerakása“ akciók kombinálására. Ehhez a
perjelre van szükség (lásd a 4. oldalon az “A perjel
hatása az építésnél“ részt). 

   Egy lelkész lerakása
• Ha a játékos mindhárom lelkészét lehelyezte a forduló során, akkor az ő épületeit már nem lehet használni 

a forduló végéig. (A lelkészek levétele csak a forduló elején történik meg, lásd a forduló 1. fázisát.)
Kivétel: A remeteség és a palota/uradalom alternatív lehetőséget nyújt az épületek használatára (lásd a
függeléket).
• Az épületek funkciója csak a lelkész lerakásakor használható, az épületen már rajta álló lelkésszel nem.
• Egy lelkész úgy is letehető egy épületre, hogy a játékos nem használja annak funkcióját .
• Csak a tájtáblák mezőin lévő épületek használhatók. A játéktábla melletti épületek nem használhatók 

közvetlenül.

Ez a szabálykönyv nem 
ismerteti az egyes épületek 
funkcióját. Amennyiben egy 
épület használata nem 
világos, akkor nézzétek 
meg az épületgyűjtemény 
megfelelő részét!
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Az ellenőrző-
számok

A tény, hogy a forduló kezdőjátékosa két akciót 
kap egy fordulóban, valójában azt jelenti, hogy az
Ora et Labora játékmenete az óramutató járása 
szerinti sorrendben zajlik. A játékosok akciókat 
hajtanak végre a saját körükben. Ezt csak a 
termelésjelző kerék forgatása és az ehhez 
kapcsolódó településfázisok szakítják meg.
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Munkaszerződések
Ha egy játékos az egyik ellenfele egy épületét szeretné használni, akkor 1 
pénzérmét kell neki fizetnie, mellyel létrejön a munkaszerződés: A másik játékosnak ki
kell választania az egyik, még szabad lelkészét és rá kell tennie a kiválasztott épületre.

Amint egy játékos megépíti a pincészetet (a francia változatban), vagy a whisky
lepárlót (az ír változatban), a munkaszerződések ára azonnal 1 pénzérméről 2-re nő
minden játékosnak. (Ez az árnövekedés a játék végéig érvényes marad, amit a 
kezdőjátékos-jelölő átfordítása jelez.)

Ajándék a házigazdának – A bor és a whisky értéke a munkaszerződéseknél

Már a játék elejétől kezdve megtehetik a játékosok, hogy nem fizetnek a másik játékos 
épületének használatáért. Helyette visszaadhatnak 1 bort (a francia változatban) vagy
1 whiskyt (az ír változatban) az általános készletbe; az épület tulajdonosa ilyenkor nem 
kap semmit (mivel ilyenkor a vendéggel közösen kinyitják és megisszák az ajándékot). 
(A bor a pincészetben, a whisky pedig a whisky lepárlóban készül.)

A termelésjelző kerék

A termelésjelző kerék az Ora et Labora központi eleme.

A játékosok árukat termelnek . Azt, hogy egy adott árutípusból mennyit 
termelnek, a termelésjelző kerék mutatja. Minden forduló elején forgassátok a 
kereket egy mezővel az óramutató járásával ellentétes irányba (a forduló 2. 
fázisa)! Így szinte minden árunak egyszerre nő a termelési mennyisége . 

Mindig, mikor egy árut termeltek, mozgassátok a megfelelő árujelölőt a 0-s 
mezőre! (A termelésjelző kerék viszonylag lassú forgása miatt beletelik néhány 
fordulóba, mire ez az áru újra érdekessé válik.)

Munkaszerződések
• Amikor egy játékos az egyik ellenfél egy épületét szeretné 

használni, akkor az ellenfél eldöntheti, hogy a perjelét, vagy 
az egyik laikus testvérét használja az akcióhoz.
• Olyan játékossal nem köthető munkaszerződés, aki már az 

összes lelkészét felrakta.

• A munkaszerződést nem lehet visszautasítani.
• A munkaszerződés árát azonnal ki kell fizetni. (Ezt még az épület által 

nyújtott haszon megszerzése előtt meg kell tenni.)
• Egy munkaszerződés úgy is megköthető, hogy a játékos utána nem használja 

az épületet.

Az árulapkákon összesen négyféle ikon található:         az ételnek,       az 
energiának,          a pénznek és         a pontnak.
Az összes áru és a hozzájuk tartozó szimbólumok megtalálhatók az összefoglalóban.

Az erdő- és mocsárkártyák használata

• Fontos! A fa kivágásához és a tőzeg 
kitermeléséhez nincs szükség lelkészre.

• Másik játékos erdő- és mocsárkártyái nem használhatók.

• Egy játékos akkor is levehet egy erdő- vagy mocsárkártyát, ha a fa 
vagy tőzeg árujelölő a 0-s mezőn áll, viszont ilyenkor nem kap 
árut. (Ez így is egy akcióba kerül.)

• Ha egy játékosnak elfogynak az erdő- vagy mocsárkártyái, akkor is 
végrehajthatja a “fa kivágása” vagy a “tőzeg kitermelése” akciót, 
bár árut nem kap érte. Ilyenkor az árujelölőt sem kell mozgatni.

• A dzsóker jelölővel is lehet fát vagy tőzeget szerezni.

• Az erdő- vagy mocsárkártyák levételével üres mezők keletkeznek 
a tájtáblákon, ahova később építkezni lehet (lásd a következő, 
“Egy épület építése“ részt).

1-es példa: A játékos letesz egy laikus testvért az agyagdombra . 
Az agyag árujelölő a 3-as mezőn van, míg dzsóker az 5-ösön áll. 
A játékos a 0-s mezőre mozgatja a dzsókert és elvesz 5 agyagot . 
(Az agyag-árujelölő a 3-as mezőn marad.)

2-es példa: A játékos letesz egy laikus testvért a kőfejtőre. A
kő árujelölő még nincs a játékban, míg a dzsóker az 5-ös 
mezőn áll. A játékos a 0-s mezőre mozgatja a dzsókert és 
elvesz 5 követ.

Az erdő- és mocsárkártyákon nincs 
funkciómező, mivel ezeket nem foglalják 
el a lelkészek. A játéktábla körvonala jelzi, 
hogy ezek használatával fa vagy tőzeg 
szerezhető.

Mountain

Quarry

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside
Clay Mound

Quarry

1

2

4 haszonállat állt rendel-
kezésre. A haszonállatok 
előállítása után a 
termelésjelző kerék azt 
mutatja, hogy egyelőre 
nincs több haszonállat.

Fontos! Ez a lépés azt jelenti, hogy 
a játékos sajátja helyett az
ellenfél egyik lelkésze
kerül lerakásra.
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A dzsóker használata

Amikor egy játékos egy olyan akciót hajt végre, amihez a termelésjelző kereket 
használja, akkor az adott árujelölő helyett választhatja a dzsókert is. (A termelés-
jelző kereket használó épületek funkciómezőjén a játéktábla körvonala látható.)

A dzsóker jelölő olyan árutípusok helyett is használható, amelyeknek a jelölője 
még nem került be a játékba (lásd a 2-es példát). Ez a szabály érvényes a kőre, 
valamint a szőlőre a francia változatban.

Akció Fa kivágása
A játékos levesz (legfeljebb) 1 erdőkártyát az egyik tájtáblájáról. A termelésjelző 
kerék mutatja, hogy a játékos mennyi fát kap az általános készletből. A fa
árujelölő a termelésjelző kerék 0-s mezőjére kerül.

Akció Tőzeg kitermelése
A játékos levesz (legfeljebb) 1 mocsárkártyát az egyik 
tájtáblájáról. A termelésjelző kerék mutatja, hogy a játékos 
mennyi tőzeget kap az általános készletből . A tőzeg árujelölő 
a termelésjelző kerék 0-s mezőjére kerül.
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Akció Egy épület építése
Egy játékos megépíthet egy épületet a játéktábla mellett lévő, képpel 
felfelé fordítottak közül úgy, hogy befizeti érte az épületkártya bal felső 
sarkában látható költséget. (Négy különböző építőanyag van: fa, agyag, 
szalma és kő.) Az épületkártyát a játékos az egyik üres tájmezőre teszi.

Az építés szabályai

• Fontos! A kolostori épületeknek, melyek a sárga színű 
név- és szimbólummezőjükről ismerhetők fel, mindig
(vízszintesen vagy függőlegesen) szomszédosaknak kell 
lenniük más kolostori épületekkel.

• A tájmező típusát, melyre egy épületkártya letehető, a kártya bal felső sarka, 
valamint az illusztráció háttérszíne jelzi. Öt tájtípus található a játékban (lásd az 
áttekintőben): víz, vízpart, síkság (amibe azok a mezők is beletartoznak, ahonnan 
tőzeget vagy fát vett le a játékos), hegyoldal és hegy.
Minden tájtípus felismerhető az ikonjáról. (A vízpart a homokos tengerpartról és a 
vízhez való közelségéről is felismerhető. A hegyoldal a fenyőfákkal és a 
szürkészöld háttérrel azonosítható. A hegy a sziklafalakról ismerhető fel .)

• Csak a kőfejtők vagy a vár építhetők hegyre.

• Csak a lakóhajót lehet vízre építeni.
(A lakóhajó csak az ír változatban jelenik meg.)

A perjel hatása az építésnél
Egy épület megépítése után a játékos a perjele segítségével azonnal használhatja 
az épület funkcióját. A perjel az újonnan épített épületre kerül.
(Ezt csak a perjellel lehet megtenni és csak akkor, ha még nem lett felhasználva .)

Finanszírozás építés helyett
Néhány épület megépítéséhez nincs szükség építőanyagra; helyette 
pénzzel kell fizetni értük. Ezen épületek megépítése is építési 
akciónak számít (nem egyéb akciónak, lásd a következő részt).

Egyéb akciók
A fent ismertetett akciók egyikének végrehajtásán kívül a
játékos a körében végrehajthat bármennyi egyéb akciót
(a főakció előtt vagy után).

Egyéb akció Gabona átalakítása szalmává
A játékos a játék alatt bármikor megfordíthatja a gabona árulapkáját, hogy szalmát 
kapjon. A szalma építőanyagként vagy energiaforrásként használható. (A gabona az 
egyetlen olyan árulapka, amit bármikor át lehet fordítani.)

• A szalma nem alakítható vissza gabonává.

• Néhány épület működéséhez különböző árutípusokra van szükség . Mivel az 
árulapkák két oldala különböző árutípusoknak számit , ezért néha szükség lehet 
arra, hogy a játékos átfordítsa a gabonát a szalma oldalára ; így 1 gabonát és 1 
szalmát is be tud fizetni (persze csak ha eredetileg két gabonalapkája volt).

Egyéb akció Pénzérmék átváltása
A pénzérmék bármikor átválthatók: Egy 5-ös pénzérme átváltható öt 1-esre, 
illetve fordítva. Továbbá bármikor beváltható a bor 1 pénzérmére, vagy a 
whisky 2 pénzérmére (lásd a képet a jobb oldalon).

Az építés akció

• Csak egyetlen épület építhető fel az “Egy épület építése“ akcióval.

• Az épület feladatát a funkciómező mutatja (lásd a 2. oldalon).

• Az olyan kártyák, mint például a kolostorudvar, szintén “épületnek“ számítanak.

• A játékos nem építhet épületet, ha nincs üres mezője a tájtábláin.

• Nem lehet megvásárolni és félrerakni épületkártyát, majd egy későbbi üres helyre letenni.

• Ha a játékos egyszer letett egy épületet, akkor azt nem lehet elmozgatni a játék végéig.
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A gabona bármikor 
szalmává alakítható.

A fa és az agyag a termelésjelző kerék 
használatával szerezhető. Szalmához a gabona-
jelölő lapkát megfordítva lehet hozzájutni
(lásd az ”Egyéb akciók” részt lent).

A kő egy olyan építőanyag, aminek a megszerezhetősége vál-
tozik a játék során. Először nehéz hozzájutni, de később egyre 
könnyebb előállítani (lásd a 6. oldalon az “A kő áru” részt).

Mountain

QuarryQuarry
Mountain

Quarry
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Hillside Windmill

  Coast, Plains, 
Hillside Cloister

Courtyard

6 identical  
basic goods

3 different
goods
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Hillside Cloister 
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6 identical  
basic goods

3 different
goods
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basic goods

different
goods

  Coast, Plains, 
Hillside Market

4 different goodsdifferent goods

  Coast, Plains, 
Hillside

5 different goods

Filial
Church

different goods

  Coast, Plains, 
Hillside Chamber of 

Wonders

13 different goods

Coast, 
Hillside Windmill

Coast, 
Hillside Windmill

A szélmalom csak 
vízpart vagy hegyoldal 
mezőre építhető.

6 identical 
basic goods

A kolostorudvar 
egy kolostori 
épület.

Ezek azok az 
épületek, amik 
különböző árukat 
használnak fel.

A hegyi külterü-
leteken 2 hegy-
oldal és 1 hegy 
mező található.

A vízparti külterü-
leteken 2 víz és
2 vízpart mező van.
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A kőfejtő 5 pénz-
érmébe kerül.
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Egyéb akció    Egy tájtábla vásárlása
A játékos a saját körében egyszer, illetve település-fázisonként egyszer vehet egy tájtáblát
(lásd lent). Vannak téglalap alakú (hosszúkás) területsávok, valamint négyzetes kül-
területek. Mindkét kupacból a legfelső lap vásárolható meg. Az áruk a jobb alsó sarkukban 
van jelezve. (A tájtáblát azonnal el kell helyezni; nem lehet átmenetileg félretenni.)

  Területsávok
A játékosoknak a játék elején kiosztott hátországa meghatározza a területsávok 
elhelyezkedését. A területsáv mind az öt mezőjének a hátország fölött vagy alatt kell 
lennie; nem szabad őket jobbra vagy balra eltolni. Újabb területsávok tehetők a már 
meglévők fölé vagy alá; ezeket sem szabad a többihez képest eltolni. A területsáv 
lerakásakor a játékos eldöntheti, hogy a “Mocsár/Erdő/Erdő/Hegyoldal/Hegyoldal“
felét, vagy az “Erdő/Síkság/Síkság/Síkság/Hegyoldal“ felét szeretné-e használni. A
tájtáblát úgy kell letenni, hogy az ára a jobb alsó sarkánál maradjon . A lerakás után 
az erdős mezőkre erdőkártyák, a mocsaras mezőkre mocsárkártyák kerülnek.
(A többi mező üresen marad.)

Külterületek
A külterület-lapkáknak egy vízparti és egy hegyi oldaluk van. A játékosnak 
(a lapka megvásárlása után) a lehelyezéskor el kell döntenie, hogy melyik 
oldalát szeretné használni. A vízparti külterületeket a hátországtól (és a 
területsávoktól) balra, a hegyi külterületeket pedig jobbra kell letenni.

A külterületek lerakásakor:

• Az új vízparti mezők közül legalább egynek szomszédosnak kell lennie a 
hátország vagy egy területsáv egyik mezőjével, vagy egy másik vízparti 
mezővel.

• Az új hegyoldali mezők közül legalább egynek szomszédosnak kell 
lennie a hátország vagy egy területsáv egyik mezőjével, vagy egy 
másik hegyoldali mezővel (lásd a példát jobbra).

• A tájtáblát úgy kell letenni, hogy az ára a jobb alsó sarkánál maradjon .

Alapvető szabály: Minden játékosnak mindig látnia kell, hogy milyen és mennyi 
árulapkája van a többieknek (anélkül, hogy rákérdezne).

A kezdőjátékos változik
Minden forduló azzal ér véget, hogy a kezdőjátékos-jelölő a balra ülő játékoshoz kerül.

Következő forduló
A következő forduló elején minden olyan játékos, aki felhasználta mindhárom lelkészét, 
visszakapja őket. (Akik csak 1-et vagy 2-t használtak fel, azok nem kapják vissza őket.)
Forgassátok a termelésjelző kereket egy mezővel (lásd az “Egy forduló menete“ részt a 
2. oldalon)!

A településfázis

indicates how many rounds are left before the bonus roundd 
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Ennél a példánál az A településfázis 
befejeződött. A következő a B település-
fázis lesz. A kerék szára elmozog a D 
kártyák előtt anélkül, hogy kiváltana egy 
településfázist, mivel előbb a B és C 
településfázisok következnek.

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Hátország

Ár

A területsávok
két oldala

Farmyard

or

Hátország két külterülettel. 
Akkor is lehet újabb külterü-
leteket letenni, ha azok már 
nem érintkeznek a hátország-
gal (ahogy a képen is látszik).

Hely a területsávoknak

Hely a hegyi 
külterületeknek

Hely a vízparti 
külterületeknek

Az épület jelölő 
átkerül az új helyre.

Amikor a termelésjelző kerék szára elmozog a következő (először az A, majd a B, C 
és végül a D) épület- és településkártyák kupaca előtt, akkor egy településfázis 
következik.
A türkiz épület jelölő mutatja, hogy ez mikor történik meg legközelebb.

Az ötödik és egyben utolsó településfázisra a játék végén kerül sor.

A településfázis három részből áll.

1)  A türkiz épület jelölő mozgatása.
Az első településfázisig az épület jelölő az A kártyák előtt található . Az 
első településfázis elején mozgassátok át a játéktábla B kártyák előtt 
lévő mezőjére!
A harmadik településfázisnál tegyétek át az épület jelölőt a C kártyáktól a 
D kártyák előtti helyre! A negyedik településfázisnál rakjátok az épület 
jelölőt az E mezőre (lásd a következő szakaszt a 6. oldalon)! Itt azt fogja 
mutatni, hogy még hány forduló van hátra a bónusz fordulóig (amit a       
szimbólum jelöl a játéktáblán)!



  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market

  Coast, Plains, 
Hillside

dwelling value at  
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Települések építése

• A települések árát olyan árulapkákkal lehet kifizetni, amelyeken 
energia- vagy ételszimbólum látható. Ha a játékos több energiával, 
illetve étellel fizet, akkor nem kap visszajárót, vagyis a többlet elvész.

• A játékos nem építhet települést, ha nincs üres mezője a tájtábláin.
A játékos nem vehet meg egy települést “későbbre” azért, hogy 
félrerakja addig, amíg fel nem szabadít egy (valószínűleg jobb) mezőt.

• Az “Egy épület építése” akció nem használható település felépítésére.

• Egy játékos nem építheti fel az ellenfelei településeit.

• A 8 település összefoglalása a függelék 8. oldalán található.

• A halászfalu csak vízpart mezőre , míg a hegyközség csak 
hegyoldal mezőre építhető fel. (Ezt könnyű eltéveszteni.)

• Települések nem építhetők hegy és víz mezőkre.

• A játékos dönthet úgy is, hogy nem épít fel települést .

• Egy már lerakott települést a játék végéig nem lehet elmozdítani .

dwelling value a
the end of the game

dwelling value a
the end of the gameElső körbeforulás

Második körbefordulás

A vastagon nyomtatott 
3-as azt mutatja, hogy 
a 3-as játékos tud 
majd először A 
épületet építeni.

Ez 25 pénz-
érmét jelent.

A kőkereskedés egy kezdőépület, 
a kőfejtő egy B épület. (A francia
változatban van egy második 
kőfejtő is a C épületek között.)

  Coast, Plains, 
Hillside Stone  

Merchant

Mountain

Quarry

Egy játékos felkészülhet egy, a következő 
településfázisban esedékes település 
felépítésére úgy, hogy ráteszi az adott 
települést a tájtáblái egyik mezőjére, majd 
a saját készletéből rárakja a megfelelő 
mennyiségű ételt és energiát. Ilyenkor ne 
felejtsétek el, hogy ha ezekre az árukra 
először máshol van szükség, akkor a 
településkártyát le kell venni a tájtábláról!

A szegénynegyed 1 ételből és 1 
energiából építhető fel. Ez az ár 
kifizethető például 1 gabonával és 
1 fával. A szegénynegyed
bármelyik vízpart, síkság vagy 
hegyoldal mezőre felépíthető.
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2)    Minden játékos felépíthet legfeljebb 1 települést a saját készletéből .
A játékos a település felépítéséhez befizeti a szükséges energia- és 
ételmennyiséget (lásd a kártya bal felső sarkát) és leteszi a kártyát (a
megkötéseket figyelembe véve) a saját hátországának vagy egy másik 
tájtáblájának az egyik üres mezőjére. A település felépítése előtt vásárolható 
maximum 1 tájtábla. (Amennyiben több játékos is szeretne tájtáblát venni, 
akkor azt a kezdőjátékostól indulva és a játékossorrendet követve tehetik meg.)

3)  Osszátok szét az aktuális betűhöz tartozó település- és épületkártyákat!
Minden játékos kap egy új településkártyát, amit egy későbbi településfázisnál, 
vagy a vár funkcióját használva építhet fel (lásd a függelék 6. odalán).

• A településkártyák száma nincs 4-re korlátozva: Ha egy játékos úgy dönt, hogy 
nem épít fel egy települést, akkor 4-nél több településkártya is lehet nála .

• Minden játékos egyforma településkártyát kap mindegyik településfázisnál.

• Tegyétek az új épületkártyákat a “régiekhez”! A “régi” épületek nem kerülnek ki a 
játékból. Nézzétek át az új épületek funkcióit! (A kártyák jelentése a 
funkciómezőkön, illetve részletesebben a függelékben látható .)

Bónusz forduló három vagy négy játékos esetén

A kő áru
Követ először csak a kőkereskedésből lehet szerezni, majd amikor
a kőfejtő bekerül a játékba, akkor a dzsóker árujelölő segítségével . 
A kőhöz tartozó árujelölő csak a 13. fordulóban lép be a játékba.

Ellenőrzőszámok
A termelésjelző kerék forgatásakor az ellenőrzőszámokat használva 
megnézhetitek, hogy a megfelelő játékos lett-e a kezdőjátékos . A termelésjelző 
kerék szára (forgatás után) egy számpárra mutat. A számpár tagjai a termelés-
jelző kerék első, illetve második teljes körbefordulására vonatkoznak .

•  Egy 1-es szám azt jelenti, hogy az a játékos, aki az 1. fordulóban kezdő-
játékos volt, az aktuális fordulóban is kezdőjátékos.

•  Egy 2-es szám azt jelenti, hogy az a játékos, aki az 1. fordulóban 
másodikként következett, az aktuális fordulóban a kezdőjátékos .

•  Stb.

(Ha az ellenőrzőszám azt jelzi, hogy valahol hibáztatok, 
akkor ezt megpróbálhatjátok ilyenkor korrigálni.)

A vastagon nyomtatott ellenőrzőszámok azt mutatják, hogy melyik játékos 
fog tudni először választani az új épületek közül.

Az 5x árulapka
A csodák kivételével minden lapka korlátlan készlettel rendelkezik. Ha egy áru készlete valamiért kifogyna, akkor a 
készletből kivehettek egy csodalapkát, megfordíthatjátok és rátehettek egyet az árulapkákból. Ez 5 ilyen típusú árunak

számít. Ha az 5x-ös lapkák is elfogynak, vagy szükség van rájuk csodalapkaként, akkor improvizálnotok kell .

Amint a termelésjelző kerék szára másodszor is átlépi az E mezőt (amit az épület jelölő és a       jelez), elkezdődik a játék 25. és egyben utolsó fordulója.

A bónusz forduló előtt minden játékos visszaveszi a perjelét. A kezdőjátékostól indulva minden játékosnak (beleértve a kezdőjátékost is) pontosan 
egy akció áll még a rendelkezésére, hogy megépítsen egy épületet, vagy rátegye a perjelét egy tetszőleges, már megépített épületre. Itt nem 
számít, hogy az épület foglalt vagy sem. A munkaszerződésért sem kell fizetni, ha egy játékos egy másik játékos épületét használja. (A perjel csak a 
bónusz fordulóban tehető egy másik játékos épületére.) A játékos a bónusz fordulóban is megteheti, hogy megépít egy épületet és a perjelét rárakva 
azonnal használja is.

A bónusz fordulót az ötödik, utolsó településfázis követi. Ezután a játék véget ér (       ). A pontozás a 7. oldalon leírtak szerint történik.
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Pontozás

A győztes a legmagasabb összpontszámot elérő játékos. Egyenlőség esetén több győztes van.

A rövid többszemélyes játék

The short version of the game is played over 

A települések pontozásának részletei

• Csak a vízszintesen és függőlegesen szomszédos épületek számítanak. 
(Az átlós érintkezés nem számít szomszédosnak.)

• Ha egy épület több településsel is szomszédos, akkor a lakóértéke 
az összes érintett település értékénél számít.

• A településeknek is van lakóértékük. Ezért a települések értéke is 
számít a velük szomszédos települések értékelésénél .

• A víz mezőknek        a lakóértéke.

• Néhány épületnek negatív a lakóértéke.
Fontos! Ezek a negatív értékek csak akkor számítanak, ha 
az adott épületek valamely településekkel szomszédosan 
állnak. (Ha távolabb vannak a településektől, akkor teljesen 
figyelmen kívül lehet hagyni a negatív lakóértéküket.)

• Minden hegy mező két hegyoldal mezővel szomszédos.
(A hegyvidéki külterületeken lévő minden hegyoldal mező 
pedig egy hegy mezővel határos.)

Az A - D településfázisokat a 3., 5., 7. és 9. 
fordulóban kell lejátszani. A szőlő árujelölő a 
francia változat 4. fordulójában kerül be a 
játékba. A kő árujelölő mindkét változat 
esetén a 6. fordulóban lép be a játékba. 
Ezek az információk mind megtalálhatók a 
játéktáblán.

A bónusz forduló (a 13. forduló) lejátszása 
és a végső pontozás ugyanúgy történik, 
mint a hosszabb játéknál.

Az ellenőrzőszámok ilyenkor is 
használhatók a forduló kezdőjátékosának 
ellenőrzésére. Az első szám három 
játékosnál, a második négy játékos esetén 
mutatja a kezdőjátékost.

A kétszemélyes játék

A rövid kétszemélyes játékhoz használjátok az egy- és kétszemélyes játékhoz 
kialakított játéktáblát! Távolítsátok el a játékból azokat az épületkártyákat, 
amiknek a jobb alsó sarkában a 3+ vagy a 4 jelölés látható! Használjátok a 
termelésjelző kerék hátoldálát (ahol a számok így következnek: 0, 1, 2, 2, …)!
Tegyétek az A - D épületkártyákat a kétszemélyes játéktáblán megjelöltek 
szerint a játéktábla mellé!

A három- és négyszemélyes játéknál a játék fordulókból áll, váltakozó kezdő-
játékossal. Kétszemélyes játék esetén a játékosok egyszerűen felváltva kerülnek 
sorra: Minden játékos köre előtt forgassátok el a termelésjelző kereket egy 
mezővel! Ezután az adott játékos egy helyett egymás után két akciót hajt végre.

Ezektől eltekintve a játék ugyanúgy zajlik, mint három vagy négy játékossal .
A következő szakaszoknál a “forduló“ és “kör“ szavak felcserélődnek.

Cloister 
Office

Clay Mound

Farmyard

or

Hillside

Ha szeretnétek, eloszthatjátok az árukat a játéktáblán a 
játék elején. Így minden forduló elején egy játékos a 
játéktábláról veszi el az árukat, a többiek pedig az 
általános készletből (vagy mindenki a játéktábláról veszi 
el, ha a játékosszámnak megfelelően töltitek fel). Ezáltal 
egyszerűen ellenőrizhető, hogy elvettétek-e az árukat,
valamint az esetleges hibák is könnyebben orvosolhatók.

A kétszemélyes játék

• Egy játékos körönként egyszer és település-fázisonként egyszer vehet 
egy tájtáblát.

• Amikor a termelésjelző kerék szára elhalad a következő épület- és 
településkártyák kupaca előtt, akkor a játékot megszakítja egy 
településfázis. Ez a kétszemélyes játéknál a kör elején történik, nem a 
forduló elején.

• A játékosok a kör elején kapják vissza a három lelkészüket (abban az 
esetben, ha mindegyiket felhasználták).

• Ha egy játékos egy kör során mindhárom lelkészét felhasználta, akkor 
az ő épületeit a kör végéig már nem lehet használni .
(Kivételek: remeteség, palota, uradalom)
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1)  Adjátok össze az árulapkákon lévő pontokat: 5-ös pénzérme      , könyv      , kerámia      , díszítmény      , ereklye      , csoda       és vagy
bor      , vagy whisky      . (Emlékezzetek rá, hogy a bor/whisky nem csak       -t ér, hanem 1, illetve 2 pénzérmét is, ami azt jelenti, hogy 1 bor
plusz 4 pénzérme, illetve 1 whisky plusz 3 pénzérme összesen       -t ér!)

A pontozás három részből áll.

2 2 3 4 8 30

1 1 1

2

2)   Ezután számoljátok össze az összes épület és település gazdasági értékét      ! (A lakóértékük itt nem számít .)

3) Végül értékeljétek ki a településeket! Minden település a közvetlenül mellette lévő kártyáktól függően ér pontokat : Egy település pontértéke a saját
lakóértékének (mely a ház szimbólumról ismerhető fel        ) és minden szomszédos épület és település lakóértékének az összege.

3

Az Ora et Labora akár egy óra alatt is lejátszható. Ehhez a három és négy játékos 
számára a rövid játékhoz készített játéktáblára van szükség. Használjátok a 
termelésjelző kerék elülső oldalát (ahol a számok így következnek: 0, 2, 3, 4, …)!

A hosszabb verziótól eltérően a 
játékosok itt üresen hagyják a 
hátországuk bal felső sarkában lévő 
mocsaras és a felső sor közepén lévő 
erdős mezőt. Vagyis minden játékos 
egy-egy erdő- és mocsárkártyával 
kevesebbel kezd.

A szőlő árujelölő a francia
változat 4. fordulójában 
kerül be a játékba.
Az ír változatnál ilyenkor 
semmi sem történik.A játék rövid verziója 12 fordulóból plusz egy bónusz fordulóból áll (a bónusz

fordulót a      szimbólum jelzi a játéktáblán). Ez pontosan annyi forduló, ahány 
mezője van a játéktáblának. A játékosok kevesebb épülettel, de nagyobb 
mennyiségű áruval játszanak. A háromszemélyes játékhoz használjátok a 
kétszemélyes játék épületeit, négy játékosnál pedig a háromszemélyeséit! Ha a
francia változatot játszátok négyen, akkor dönthettek úgy, hogy kiveszitek a C
kőfejtőt a játékból.

Minden játékosnak csak 1 perjele és 1 laikus testvére van. Emiatt: 
minden forduló elején azok a játékosok, akiknek mindkét lelkésze 
az épületeken áll, visszakapják őket.

A megnövekedett árutermelés azon két speciális szabály miatt következik be, 
amik csak a rövid játékra érvényesek.

1.   Amikor egy játékos a termelésjelző kereket használva árut szerez (ez a hajós
társaságra és a kádárműhelyre is vonatkozik), akkor egy azonnali
bónusztermelés történik az adott áruból: Minden játékos (az aktuálist is 
beleértve) elvesz egyet az adott áruból az általános készletből .

2.   A rövid játékhoz tartozó játéktáblának minden mezőjén 2 áru látható. Minden 
forduló elején minden játékos megkapja az általános készletből az azon a 
mezőn ábrázolt árukat, amelyiket a termelésjelző kerék szára éppen elhagyta.
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A szőlő (csak a francia változatnál) és a kő árujelölők a 11., 
illetve a 18. fordulóban kerülnek be a játékba, vagyis a kő csak 
a termelésjelző kerék második körbefordulása közben lép be a 
játékba (amit a spirál szimbólumban lévő 2-es szám jelez).

Amikor egy játékos befejezte a körét, akkor a másik játékos köre következik. 
(A játékosok eldönthetik, hogy ennek a követésére használják-e a 
kezdőjátékos-jelölőt.) Mindig, mikor a következő játékos kerül sorra, 
mindkét játékosra érvényes: Aki mindhárom lelkészét felhasználta (1x 
perjelt és 2x laikus testvért), az ilyenkor visszakapja az összeset.

A három- és négyszemélyes játékkal ellentétben itt nincs bónusz forduló.

Fontos! A kétszemélyes játéknak nincs fix (fordulószámtól függő) vége. A játék akkor 
lép be a végső fázisba, amikor már a D épületek is bekerültek a játékba és legfeljebb 
1 épület maradt a kínálatban. Az aktuális kört még játsszátok végig! Forgassátok 
tovább a termelésjelző kereket! A másik játékosnak még van egy végső akciója.

Ezután a játék (a három- és négyszemélyes játéktól eltérően) a végső 
településfázis lejátszása nélkül ér véget. A pontozás ugyanúgy 
történik, mint a többszemélyes játéknál (lásd a 7. oldalon).

A hosszú kétszemélyes játék

Az Ora et Labora majdnem az összes épülettel is játszható kétszemélyes 
játékként. (Ilyenkor a játék akár 3 órán keresztül is tarthat.) A következő 
szabályok változnak:

A francia változatnál csak az ácsműhely, a C szőlőskert és a C kőfejtő
kerül ki a játékból (ezt jelzi az áthúzott 2-es szám a kártyákon).
Az ír változatnál minden épület játékban marad.

A játék menete megegyezik a normál kétszemélyes játékéval, a 
következők kivételével:

Használjátok a termelésjelző kerék elülső oldalát (ahol a számok így 
következnek: 0, 2, 3, 4, …) és az egy- és kétszemélyes játékhoz kialakított 
játéktáblát!

A hosszú kétszemélyes játék, a többszemélyes játékhoz hasonlóan, 
fordulókra van osztva. Minden fordulóban először a kezdőjátékos hajt végre 
két akciót (közvetlenül egymás után), utána pedig a másik játékos egy 
akciót. Ezzel a forduló véget ér és a kezdőjátékos személye megváltozik. 
Forgassátok el a termelésjelző kereket! Ezután a másik játékos hajt végre 
két akciót, majd az előző kezdőjátékos egy akciót, stb.

A hosszú kétszemélyes játék

•  A játékosnak tulajdonképpen három akciója van egymás után.
Ezalatt vehet két tájtáblát (területsávot és külterületet); egyet az 
első, majd egy másikat a második vagy a harmadik akciónál.

A három- és négyszemélyes játékkal ellentétben itt nincs bónusz forduló.
A normál kétszemélyes játékhoz hasonlóan itt sincs fix vége a játéknak. A
játék akkor lép be a végső fázisba, amikor már a D épületek is bekerültek a 
játékba és legfeljebb 3 épület maradt a kínálatban. Az aktuális fordulót még 
játsszátok végig! Ezután a játék véget ér és a pontozás következik (lásd a 7. 
oldalon).

Az egyszemélyes játék

A játék előkészítése

Használd az egy- és kétszemélyes játékhoz kialakított játéktáblát és a terme-
lésjelző kerék elülső oldalát (ahol a számok így következnek: 0, 2, 3, 4, …)!

Az ír változatnál használd mind a 41 épületet! A francia változatnál vedd ki az
ácsműhelyt, mindkét szőlőskertet és a C kőfejtőt a játékból (ezt jelzi az áthúzott 
1-es szám a kártyákon)! Ezekre a kártyákra nincs szükség az egyszemélyes 
játéknál.

A játék menete

A semleges játékos

A semleges játékos egy speciális része az egyszemélyes játéknak .
• A semleges játékos is kap egy hátországot egy tanya-

udvarral, egy központi épülettel és egy agyagdombbal. 
Mocsarakat és edőket viszont nem kap.

• Tedd az építőanyag-kereskedést a semleges játékos 
hátországának bal felső sarkában lévő mezőjére (ezt a 
kártyán látható N jelzi)!

• Adj a semleges játékosnak 2 laikus testvért és 1 perjelt egy színből!
• Amikor a semleges játékos egyik épületének funkcióját szeretnéd használni, 

akkor 1 pénzérmét kell fizetned az általános készletbe. Tedd a semleges 
játékos egyik lelkészét a kiválasztott épületre! Te döntöd el, hogy a perjelét
vagy az egyik laikus testvérét teszed-e fel. A költség 2 pénzérmére nő, amint 
a pincészet, illetve a whisky lepárló megépül. A költséget a kezdőjátékos-
jelölő mutatja. (A kettő- és többszemélyes játékhoz hasonlóan választhatod 
azt is, hogy inkább ajándékot viszel a költség kifizetése helyett.)

• Minden településfázis elején tedd az összes, a kínálatban maradt 
épületet a semleges játékos hátországára!

• A semleges játékosra vonatkozó építési szabályok: Mivel nem lesz elég hely 
a hátországán az összes épületnek, amiket a semleges játékos majd 
megépít, ezért a szabadon álló épületek (beleértve az alapépületeket is)
felülépíthetők (akár többször is). Kolostori épületeket csak kolostori 
épületekkel, nem-kolostori épületeket csak nem-kolostori épületekkel lehet 
felülépíteni. Továbbá, minden kolostori épületnek szomszédosnak kell lennie 
legalább egy másik kolostori épülettel. A tájmezők típusára vonatkozó 
előírásokat (amit a kártyák bal felső sarka mutat) nem kell figyelembe venni;
ezek nem korlátozzák az építkezést. (Ezeket azonban csak a semleges 
játékosra vonatkozóan lehet figyelmen kívül hagyni.)

• Amint a semleges játékos befejezte az építkezést, azonnal használhatod az 
egyik újonnan épült épületet: A saját normál körödön kívül felrakhatod a 
semleges játékos perjelét a kiválasztott épületre. Erre csak akkor van 
lehetőség, ha a semleges játékos perjele még nem került felhasználásra . 
(Az újonnan épített, de azonnal felülépített épüleket nem lehet használni .)
A semleges játékos perjelének használatához ki kell fizetni a munka-
szerződés költségét, vagy ajándékot kell vinni (lásd a 3. oldalon).

Ennek a munkaszerződésnek a költségéről könnyű megfeledkezni.

• Minden körben érvényes (függetlenül attól, hogy volt-e településfázis):
ha még nem kezdted meg a tényleges körödet és a semleges játékos 
mindhárom lelkészét felhasználta, akkor (a sajátjaidhoz hasonlóan) vedd 
vissza őket!

Egy forduló egy településfázissal így néz ki:

1. Vedd vissza a saját lelkészeidet és/vagy a semleges játékos 
lelkészeit, ha mindhárom felhasználásra került!

2. Forgasd el a termelésjelző kereket!

3. A semleges játékos megépíti az összes megmaradt épületet .

4. Választható: Tedd rá a semleges játékos perjelét az egyik újonnan épült 
épületre! Fizesd ki érte a munkaszerződés költségét!

5. Ennek eredményeként a semleges játékos visszakaphatja a három lelkészét.

6. Ezután hajtsd végre a településfázist!

7. Végül a normál köröd következik.

Az A - D településfázisoktól eltérően az utolsó fordulóban (Az E település-
fázisnál) a 7-es lépés a 2-es és 3-as között kerül végrehajtásra. (A semleges 
játékos építése és a településfázis csak a köröd után következnek. Ez hasonlít 
ahhoz, ami a többszemélyes játéknál történik.)

A játék ezután az utolsó településfázis után ér véget . Az egyszemélyes játéknál 
500 pont elérése a cél. Ezt az ír változatnál kicsit könnyebb elérni.

  Coast, Plains, 
Hillside Builders’ 

Market
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Terítsd ki a kezdőépületeket         kínálatnak! Helyezd az A - D épületkártyákat 
az egyszemélyes játéktáblán megjelöltek szerint a játéktábla mellé! Tedd a 
dzsókert a többi árujelölőhöz az “A“-val jelölt mezőre!

A szőlő és kő árujelölőkre nincs szükség az egyszemélyes játéknál .

A területsáv és külterület tájtáblák kupacát rakd fordított sorrendbe!
(Így tehát a legfelül lévő legdrágább tájtáblákat lehet majd először

megvásárolni.)

Az egyszemélyes játéknál nincs kezdőkészleted, vagyis nem kapsz 
kezdőárukat.

Ettől eltekintve a játék szabályai megegyeznek a kétszemélyes játék szabá-
lyaival. (A termelésjelző kerék fodítása után két akciót hajtasz végre.)

Ha a termelésjelző kerék forgatásakor a 10-es mezőn van egy áru-
jelölő, akkor az nem mozog tovább, hanem kikerül a játékból.


