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ÁttekintÉs 
 Felváltva építitek a katedrálist, összefüggő, azonos színű 
részeket alakítva ki, lerakva a lapkákra munkásaitokat (kocká-  
itokat), kisajátítva magatoknak a templom e részeit. Emellett 
mozgásra, távozásra utasíthatjátok munkásitokat, előléptetheti-  
tek őket, akadályozhatjátok ellenfeleteket, akár le is rombol-
hatjátok a katedrális bizonyos részeit. A játék során háromszor
kerül sor pontozásra, és a harmadik pontozás után a játék is
véget ér.

tartozÉkok
- 58 katedrálislapka:

minden színből (sárga,  
kék, vörös, zöld) 10, és 18 

kétszínű dzsókerlapka

  - 8 állványzat

  - 12 üvegablak

     - 8 előléptetés-jelző 
                                                     (játékosonként 4)

  - 2 érme (játékosonként 1)

   - 2 pontjelző (játékosonként 1)

 - 12 munkáskocka (játékosonként 6)

 - játéktábla

 - a király bábuja

szabályfüzet

a katedrÁlislapkÁk 
 Minden katedrálislapka egyik oldalán egy boltív van, a 
másikon pedig egy utasítás, így ugyanaz a lapka beépíthe-  
tő boltívként a katedrálisba, illetve utasítás adható a lapka 
révén a munkásoknak.

              

 

                         boltív                            utasítás (hátoldal)

                  Karolinának

 Isten dicsőségére építteti a katedrálist a püspök, miként a király is - mégis, mindkettő a saját
dicsőségét hajhássza, így mindkettő saját építészt nevezett ki. Ők ketten egyként dolgoznak azon, hogy
felépüljön Isten háza, de egyszersmind vetélytársai is egymásnak, saját és uruk dicsvágyának foglyai.
Aki közülük nagyobb részt épít fel a templomból, azé lesz a dicsőség egészen, bőséges jutalomban 
részesül, és neve mindörökre fennmarad - ám a vesztes sorsa megvetés és feledés. 

            Lukasz M. Pogoda
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 1) Tegyétek a játéktáblát ki az asztalra.
 2) Mindketten kaptok 1-1 érmét, valamint választotok magatoknak egy színt, és elveszitek az ahhoz tartozó 6 munkást
és 4 előléptetésjelzőt.
      3) Egy-egy munkásotokat rakjátok a pontsáv 1-es mezője elé - a játék során majd ezek révén fogjátok számon tartani,  
mennyi pontotok van.
      4) Ugyanide rakjátok a király bábuját is.  
 5) Alaposan keverjétek össze a katedrálislapkákat, majd forgassátok mind úgy, hogy a hátoldaluk (utasításoldaluk) legyen
felfelé, és alkossatok belőlük így egy oszlopot.
 6) Legyen mellette elég hely az eldobott lapkák gyűjtésére.
 7) A többi tartozékot (állványzatokat,
üvegablakokat, pontjelzőket) készítsétek
a játéktábla mellé.
 8) A  kupac legfelső három lapkáját
utasításoldalukkal felfelé rakjátok a 
játéktábla utasításhelyeire.
 9) A következő három lapkát
pedig boltívoldalukkal felfelé
rakjátok a játéktábla 
boltívhelyeire. 

 Ezenkívül a lapkák nagyobb része egyszínű, kisebb  
részük viszont kétszínű - ezzek afféle dzsókerek. A színek 
szerepéről lentebb olvashattok.

              

                   egyszínű                                  kétszínű
              katedrálislapka                katedrálislapka (dzsóker)

 A dzsókerlapok mind a két színűkhöz számítanak.

   a jÁtÉktÁbla

 A - Pontsáv

 B  - Utasítások helye (3 utasításnak)

 C - Boltívek helye (3 boltívnek)

 D - A templom alapja (5 oszlop a lapkáknak)

elÖkÉszÜletek
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 Fontos: A játékban a “szomszédos” mindig vízszintes vagy  

függőleges szomszédot jelent, sosem átlósat.

  boltÍv lerakÁsa
 Választasz egyet a játéktábla boltívhelyein lévő három 
boltíves lapka közül, és lerakod azt a katedrálisba az alábbi
szabályok szerint:
 - Szomszédosnak kell lennie egy másik katedrálislapká-
val, állványzattal vagy a játéktáblával.
 - A játéktábla megszabta öt oszlopon belül kell lennie.

 - Két dzsóker nem lehet szomszédos egymással.

kezdÉs
     Az kezd, aki közülületek a legutóbb volt 
egy katedrálisban vagy más középkori temp-
lomban. Ha nem tudtok dönteni, bármilyen temp-
lom vagy más szent hely megfelel. Ha pedig 
egyszerre voltatok, az kezd, aki a közületek a 
fiatalabb.

a fordulÓ
 A játék fordulókból áll. Először az egyikőtök
hajtja végre a fordulóját, majd a másikótok, és 
így tovább.
 Amelyikőtök éppen soron van, annak végre
kell hajtania három akciót fordulójában.

 a lehetsÉges akciÓk
 - Boltív lerakása
 - Munkás lerakása (csak közvetlenül boltív lerakása után
        hajtható végre)

 - Utasítás kiadása

 A három akciót tetszőleges módon kombinálhatjátok, azzal az
egy megszorítással, hogy munkás lerakása csak közvetlenül boltív
lerakása után választható.
 Fordulótokban mindig három akciót kell végrehajtanotok. Nem 
passzolhattok, nem hajthattok végre kevesebb akciót.
 A harmadik akció végrehajtása után fordulód véget ér, és ellen-
feled fordulója kezdődik el.

        Példafordulók:
        A)  Boltív lerakása, utasítás kiadása, boltív lerakása
        B) Utasítás kiadása, utasítás kiadása, boltív lerakása
        C) Boltív lerakása, munkás lerakása, utasítás kiadása

az akciÓk rÉszletesen
Példa:

 A - Szabályosan lerakott lapkák.
 B - Szabálytalan lerakás, mert sem másik lapkával, sem a
        játéktáblával nem szomszédos.
 C - Szabálytalan lerakás, mivel kívül van a megszabott oszlo-
       pokon.
 D - Szabálytalan lerakás, két dzsóker nem lehet szomszédos.
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 Fontos: Elméletileg előfordulhat, hogy nem tudsz boltívet lerak-
ni (a boltívhelyen csak dzsókerek vannak, és új boltív csak úgy rakható
le, hogy szomszédos lesz dzsókerrel). Ilyenkor dobd el a boltívhelyről
mindhárom ottani lapkát, és a helyükre csapj fel három újat a kupac
tetejéről.

 munkÁs le- 
rakÁsa  ( )
 Ez az akció csak közvetlenül boltív lerakása után hajt-
ható végre.
 Arra a boltívre, amit ugyanezen forduló előző akciójával
leraktál, lerakod az egyik munkásodat. Munkás csakis erre az
egy katedrálislapkára rakható le, semelyik másikra nem te-
heted rá.
 Ehhez szükséges, hogy legyen a készletedben munkás.
Ha már mind az 5 munkásodat felraktad a katedrálisra, ad-
dig nem hajthatsz végre ilyen akcóit, amíg legalább egy
munkásod vissza nem kerül a katedrálisról a készletedbe.

 Fontos: Egy boltíven sosem lehet egynél több munkás.

 utasÍtÁs 
kiadÁsa
 Elveszel egyet a játéktábla utasításhelyén lévő három
utasítás közül, azt nyomban végrehajtod, majd a lapkát a
dobott lapkákhoz teszed.
 Az utasítások révén munkásokat mozgathatsz vagy
vehetsz le, boltíveket távolíthatsz el, stb. Az utasítások  
részletes leírását a szabályfüzet végén találjátok.

 Az elvett lapka helyére azonnal csapjatok fel egy új 
lapkát a kupac tetejéről.

 utasÍtÁsvÁsÁrlÁs 
 Egyes utasításoknál megvan arra a lehetőség, hogy ellen-
feled jogot vásároljon magának az utasítás végrehajtására.

   - Utasítás annak lehetőségével, hogy az
                                  ellenfél utasítási jogot vegyen.

 Az ilyen utasításokon látható egy érme, mellette pedig
a megvásárolható utasítás képes magyarázata.

 Miután végrehajtottad az utasítást, ellenfeled adhat ne-
neked egy érmét, hogy most azonnal végrehajtsa a megvá-
sárolt utasítást. Először tehát mindig a “rendes” utasításra
kerül sor, és csak utána a megvásároltra.

 Fontos: Ha ellenfeled fordulójában vásárolsz egy vagy több utasí-
tást, attól még saját következő fordulódban három akciót hajtasz végre.

a jÁtÉktÁbla  
feltÖltÉse 
 A játéktábla boltív- és utasításhelyén mindig kell lennie
három-három lapkának. 
 

Amikor elveszel a boltívhelyről egy boltívet, oda azonnal
 

egy újat kell fel rakni. Ez úgy történik, hogy a pontosan fe-
lette lévő utasításlapkát forgassátok át, és rakjátok a megü-
rült boltívhelyre.

 

      Amikor elvesztek az utasításhelyről egy utasítást (akár az
utasítást végrehajtandó, akár elvett boltív pótlására), a helyére
azonnal rakjátok oda a lapkát a kupac tetejéről, utasításoldalá-
val felfelé.

     

kifogyott kupac  
      Ha kifogy a kupac, keverjétek össze az eldobott lapkákat, és
alkossatok belőlük egy új kupacot.
     Ha másodjára is kifogy a kupac, a játék véget ér abban a pil-
lanatban, amikor új lapkát kéne felrakni a kupac tetejéről, de a
kupacban már nincs egy lapka sem.

     Fontos: Emiatt előfordulhat, hogy a játék úgy ér véget, hogy
még nem jött el az utolsó (harmadik) pontozás ideje. Ilyenkor 
most kerül sor az utolsó pontozásra.
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 Azonnal pontozásra kerül sor, amikor a király koronás
mezőre lép a pontsávon. 
 Ilyenkor a soron lévő játékos fordulója is azonnal be-
fejeződik - akkor is, ha még nem hajtotta végre mind-
három akcióját.
 A harmadik pontozással a játék befejeződik.
 A pontozás során a katedrális azonos színű részeiért
pontokat kaptok.

terÜletek 
        A katedrálisba lerakott, szomszédos bolt-
ívek azonos színű katedrálisrészeket, területe-
ket alkotnak.
 Egy területet egy vagy több szomszé-
dos, azonos színű (vörös, sárga, zöld,  
kék) boltív alkot.
 Lehet több ugyanolyan színű terület -
ha például a kék boltívek között vannak
egymással nem szomszédosak, külön
területeket alkotnak.
 Egy magányos boltív önmagában is
területet alkot - de ez csak az egyszínű
boltívekre igaz.
 Az átlósan érintkező boltívlapkák 
nem számítanak szomszédosaknak,  
így az ilyesformán érintkező két azonos
színű terület nem számít egynek.

a kirÁly És a
pontsÁv
        A király a játék elején a pontsáv előtt van, a játék köz-
ben pedig a pontsávon halad, időről időre pontozást elren-
delve.
       Amikor bármelyikőtök olyan boltívet rak a katedrális-
hoz, amelyiken van koronaszimbólum, a király egy mezőt lép.
        Amikor a király koronás mezőre lép, a soron lévő játé-
kos fordulója azonnal véget ér, és pontozásra kerül sor.
 
 
 

      koronás mező a pontsávon

  koronás katedrálislapka

pontozÁs
dzsÓkerek 
 A kétszínű boltívlapkák dzsókerek. Egyszerre két színhez is 
tartoznak, így egyszerre két terület részei is lehetnek. 

 Ha egy dzsóker két területnek is a része - két különbö-
ző színű területhez -, azokat nem egyesíti egyetlen terü-
letté.

Példa: A fenti képen három terület látható. A zöldet (A) két lapka alkotja, a kéket (B)
öt lapka, a vöröset (C) pedig csak egy. A D dzsóker mind a zöld (A), mind a kék (B)
területnek része: a zöld területet (A) ezt a dzsókert beszámítva alkotja két lapka, a 
kéket (B) pedig az D és E dzsókereket beszámítva alkotja öt lapka. Az E dzsóker két
kék boltívvel is szomszédos, így azok ugyanazon terület (B) részei. A vörös terület (C)
kicsi, csak egy lapkás, nem tartozik hozzá dzsóker. A dzsókerek önmagukban nem
alkotnak területet, így sem E, sem F dzsóker nem alkot sárga területet, F pedig zöl-
det sem, ahogy a zöld területnek (A) sem a része, mert nem szomszédos azzal.
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 Fontos:   Ellentétben a magányos egyszínű boltívekkel, egy magá- 
nyos dzsóker nem alkot külön területet. 

a tÖbbsÉgek És a terÜ-
letekÉrt jÁrÓ pontok
 Sorban minden egyes területnél nézzétek meg, kinek van
ott több munkása (azaz többsége), és hogy mennyi pontot ér
az a terület.
 Amelyikőtöknek több munkása van egy területen, az 1 
pontot kap a terület minden lapkája után.
 Amelyikőtöknek kevesebb munkása van egy területen, 
az 1 pontot kap a területen lévő minden saját munkásáért.
 Ha egy területen ugyanannyi munkásotok van, azért a 
területért egyikőtök sem kap pontot.
 Fontos: A többség eldöntésénél és a pontok számolásánál ne fe-
ledkezzetek meg az előléptetés-jelzőkről és az üvegablakokról (lásd
később).
 A munkás nélküli területekért nem jár pont.

a pontsÁv
 A kapott pontjaitokat a pontsávon tartjátok számon, az 
ottani kockátokat a sáv megfelelője mezőjére léptetve.
 Ha valamelyikőtöknek 30-nál több pontja lesz, annak
kockája visszakerül a pontsáv elejére, de lerakja maga elé
a pontjelzőjét a “+30”-as oldalával felfelé. Ha kockája újra
túlhalad a 30-as mezőn, azt megint visszarakja a pontsáv
elejére, és pontjelzőjét átforgatja másik, “+60”-as oldalára.

a jÁtÉkmenet a  
pontozÁs utÁn
 1) MUNKÁSOK ÉS ELŐLÉPTETÉS-JELZŐK   
A pontozás után vegyétek le az épülő katedrálisról összes
munkásotokat és előléptetés-jelzőtöket - ezeket visszakapjá-
tok.
 2) KATERDRÁLISLAPKÁK 
A pontozás után a katedrális egy része késznek tekintendő, 
ezért, mielőtt folytatódna a játék, a katedrálisnak a játéktáb-
lához legközelebbi két sorát távolítsátok el (alkalmasint a
rajtuk lévő üvegablakokkal együtt). Ezután a megmaradt soro-
kat toljátok felfelé, hogy a katedrális újból érintkezzen a játék-
táblával; eközben vigyázzatok, hogy a katedrális ne változzon
meg. Ezenfelül távolítsátok el az összes állványzatot. A meg-
maradt üvegablakokat ne távolítsátok el - azok maradnak a 
boltívlapkákon.
 3) FOLYTATÓDIK A JÁTÉK 
A soron következő játékos (tehát nem az, aki miatt történt a 
pntozás) új fordulójával folytatódik a játék.

a jÁtÉk vÉge
 A jéték azonnal véget ér, miután az alábbi két eset valame-
lyike megtörtént: sor került a harmadik pontozásra, vagy  
másodjára kifogyott a kupac. Ez utóbbi esetben ekkor még
sor kerül egy végső (harmadik) pontozásra.

 Az lesz kettőtök közül a győztes, akinek a játék végén több
pontja van. Ha ugyanannyi pontotok van, az eredmény döntetlen.
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elÖlÉptetÉs
Előlépteted egy, már a katedrálisban
lévő munkásodat; ennek jelzésére az
egyik előléptetés-jelződet - hogy
melyik oldalával felfelé, azt te dön-
töd el - a munkás alá rakod. Az 
egyes előléptetések leírását ezen az
oldalon, a jobb alsó sarokban talál-

játok.
 Olyan munkást is előléptethetsz, akit már korábban elő-
léptettétél - ekkor másik előléptetés-jelzőt raksz alá, az elő-  
ző pedig visszakerül a készletedbe.
 Az előléptetés-jelző mindig egy munkáshoz tartozik.  
Ha egy munkás lekerül a katedrálisról, az előléptetés-jelző-
je is lekerül onnét, vissza a játékos készletébe.
      Fejenként négy előléptetés-jelzőtök van - ha valamelyi-
 kőtök már mind a négyet felrakta, nem tudja újabb munká-
sát előléptetni.

 elÖlÉptetÉs megvÁsÁrlÁsa (1 Érme):  
Ellenfeled is előléptetheti egy munkását, ha ad neked 1  
érmét - de másik fajta előléptetést kell választania, mint amit
éppen most te választottál.

munkÁs mozgatÁsa 
Egyik munkásodat  átmozgatod  
egy szomszédos boltívre.

Fontos: Egy lapkán sosem lehet két
vagy több munkás.

toborzÁs
Egy munkásodat lerakod a katedrá-
lis egy tetszőleges üres boltívére.

toborzÁs megvÁsÁrlÁsa (1 
Érme): Ellenfeled is lerakja egy
munkását egy olyan üres boltívre, 
amely szomszédos egy olyannal,

amelyiken már van egy munkása.

elÜldÖzÉs
A katedrálisról leveszed egy sa-  
ját munkásodat, és visszarakod azt a
készletedbe.
Ezután ellenfeled egy munkását át
kell mozgatnod egy azzal szomszé-
dos üres boltívre, amelyiken ép-
pen van (kb. mint a mozgatásnál).

Ha ellenfelednek nincsenek munkásai a katedrálison, vagy 
azok közül egy sem mozgatható, nem választhatod ezt az
utasítást.
 elÜldÖzÉs megvÁsÁrlÁsa (1 Érme):  Ellenfeled 
dönti el helyetted, hogy melyik munkása fog mozogni és ho- 
vá (a mozgatás szabályait betartva). Ellenfeled nem akadá- 
lyozza meg a fizetéssel azt, hogy mozgasd egy munkását; csak
azt dönti el, hogy melyik munkása lesz az, aki mozog, meg 
azt, hogy hová.

az utasÍtÁsok 

elÖlÉptetÉsek
ÉpÍtÉsz: Az o lyan  t e rü l e t é r t ,
ahol van építész, kétszer annyi
pontot kap az a játékos, akié a többség
- akkor is, ha nem neki van ott építé-

sze!

 

Ha egy területen több építész is van, képességük nem
adódik össze - a terület értéke csak egyszer duplázódik
meg.

fÖlpallÉr:  A többség számolá-
sánál a főpallér két munkásnak szá-
mít.

elÖmunkÁs: Ha a többség számolá-
sakor egy területen egyenlőség van, 
azé a többség, akinek van ott elő- 
munkása. Két előmunkás ugyanott 

kioltja egymás képességét.
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utoljára, köszönetet mondok neked, amiért megvetted ezt a játékot.
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Üvegablak  
Leraksz egy üvegablakot egy
olyan lapkára, amelyiken van  
munkásod.
A pontozás során minden üvegablak
2 ponttal növeli azon terület értékét, 
amelyhez tartozik, függetlenül attól,
kié azon a területen a többség.

      Ez a pluszpont azután adódik hozzá a terület értékéhez,
hogy minden más módosítót (pl. az építészek duplázását)
már számoltatok.
 Egy lapkán csak egy üvegablak lehet.
 Az üvegablakok addig a játékban maradnak, amíg a já-
tékban maradnak a lapkák, amelyen vannak.
 Fontos: Üvegablakból elméletileg korlátlan számú van; ha ki- 

fogy a készlet, valahogy rögtönözzetek további jelzőket.

ÁllvÁnyzat
A készletből két állványzatot leraksz
a katedrálisra, a lerakási szabályok
betartásával (leszámítva, hogy dzsó-
ker mellé is lerakhatók). Az állvány-
zatok boltíveket zárnak el egymástól
- az állványzatoknak ugyanis nincs
színűk és nem tartoznak egy terület-

hez sem. Állványzatra nem rakható sem boltív, sem munkás,
és az állványzatot nem lehet sem eldobni, sem máshová át-
mozgatni. Az állványzatok maradnak ott, ahová leraktátok
őket, de minden pontozás után el kell távolítanotok az összeset.

 Fontos: Állványzatból elméletileg korlátlan számú van; ha ki- 

fogy a készlet, valahogy rögtönözzetek további állványzatlapkákat.

baleset
A katedrálisból egy boltívet a dobott
boltívekhez raksz. Csak olyan boltívet
választhatsz, amelyiken nincs munkás.
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