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Előkészületek: Az alapjáték eredeti, “régi” kolostorait ki kell válogatni
és vissza kell rakni a dobozba, helyettük pedig a hat új kolostort kell a 
többi területkártya közé keverni.

A játék során: Aki kolostort húz, az a normál módon rakja le azt. Ezu-
tán viszont, ha lerakja rá egy alattvalóját, két lehetőség közül kell egyet 
kiválasztania:
1) Szerzetes: A kolostor az alapjáték kolostoraként működik, minden ma-
rad a régiben.
2) Apát: Az alattvaló nem szerzetes, hanem apát, ezt úgy kell jelölni, hogy
az alattvalót az oldalára forgatva kell lerakni. A kolostorért nem akkor jár
pont, amikor elkészül, hanem csak a játék végén. Ennélfogva az apát a
játék végéig a kolostorán marad.

Tartozékok
•    6 területkártya, mindegyiken egy híres német kolostorral:

   Andechs    Eberbach      Lorch Maria Laach  Marienthal  Maulbronn

A piros játékos felhúzott területkár-
tyája Lorch kolostora. Lerakja azt a

normál szabályok szerint, majd úgy dönt,
lerak rá egy alattvalót, méghozzá egy apá-

tot: alattvalóját az oldalára forgatva rakja le.

Német kolostorokNémet kolostorok
Ez a minikiegészítő a maga 6 híres német kolostorával lehetővé te-
szi, hogy a játékosok új módon szerezzenek pontokat kolostoraikkal.
A hátulütője azonban az, hogy csak a játék végén járnak a pontok.



2

Apátos kolostorok kiértékelése
Csak a játék végén kerül sor az apátos kolostorok kiértékelésére. Egy apát-
ért annyi pontot kap játékosa, ahány területkártya van keresztformában a
kolostor körül - azaz ahány területkártya van sorában és oszlopában. Azon-
ban az üres helyek megszakítják a keresztet, így az azokon túli területkár-
tyákért nem jár pont. Maga a kolostor területkártyája is 1 pontot ér.

A kék és a piros játékosnak is van egy-egy apá-
tos kolostora, ezek értékelődnek most ki a játék

végén. A kék játékos kolostoráért 6 pont jár
(1+1+2+0+2), a piros játékos kolostoráért pe-

dig 10 pont (1+2+4+2+1).
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A kolostorok rövid ismertetése

Andechs (Bajorország)

Eberbach (Hessen)

Lorch (Baden-Württemberg)

Az Ammer-tó keleti partján álló kolostor
Bajorország legrégibb zarándokhelye. A
kanokoki közösséget 1455-ben váltották
fel a bencések. Ma Bajorországon kívül
elsősorban a söréről nevezetes.
www.andechs.de

Az 1136-ban Eltville mellett alapított ko-
lostor volt az első ciszterci rendház a Raj-
nától keletre. Az épületegyüttes építésze-
tileg nagyon jelentős, román és korai gó-
tikus részei is fennmaradtak. A 19. száza-
di államosítás után őrültek házaként és 
börtönként is működött, ma főleg kultu-
rális eseményeknek és filmforgatásoknak
ad otthont (pl. itt forgatták A rózsa nevét).
www.kloster-eberbach.de

Lorchnak a Rems völgyére lenéző kolos-
torát 1102-ben alapította I. Sváb Frigyes
herceg családi temetkezőhelyként. A
kolostor a késő középkorban volt hatal-
mának csúcspontján. A reformációt kö-
vetően evangelikus kézbe került. A közép-
kori épületegyüttes és az azt övező fal 
nagyrészt máig fennmaradt.
www.kloster-lorch.com
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Terminológiai megjegyzés: Ezen kolostorok élén nem feltétlen apát állt,
lehet, hogy csak perjel (prior) - egyes rendháznál így hívják a rendházfő-
nököt, másutt meg a fiókkolostor vezetőjét. Az egyértelműség miatt azon-
ban e minikiegészítőben az új kolostorokra oldalukra forgatva lerakott 
alattvalóknak mindig apát a megnevezése.

Maria Laach (Eifel/Rajna-Pfalz)
A Laach-tó délnyugati partján álló kolos- 
tort 1093-ban alapították meg bencés fiók-
kolostorként, és 1127-ben vált önálló apát-
sággá. Legjelentősebb épülete a román
stílusban épült, hattornyú kolostortemp-
lom.
www.maria-laach.de

Marienthal (Szászország)
A legelső ciszterci női kolostor Németor-
szágban, 1234-es alapításától máig folya-
matosan működött. A kolostor Ostritztól
délre, a cseh-lengyel-mémet hármas határ 
közelében található.
www.kloster-marienthal.de

Maulbronn (Baden-Württemberg)
Az 1147-ben, elzászi ciszterciták alapítot-
ta kolostor a legépebben megmaradt kö-
zépkori kolostoregyüttes az Alpoktól 
északra, ma a világörökség része.  Épüle-
teinek stílusa a németországi romantól a
kései gótikáig terjed.
www.kloster-maulbronn.de


	Carcassonne_KiD_hu01
	Carcassonne_KiD_hu02
	Carcassonne_KiD_hu03
	Carcassonne_KiD_hu04

