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Többször kiemeltem már cikkeimben, hogy a 
Queen Games az egyik kedvenc kiadóm. Szeretem 
a játékaikat, mert egyszerűek, szépek, nagyon jó 
minőségűek, egyszóval kiemelkedően jónak tar-
tom őket. Általában elmondható, hogy egyszerű 
és rövid szabály tartozik mindegyikhez, így szinte 
bárkinek bátran ajánlhatom őket. A most terí-
téken lévő játék minden elmondott paraméter-
nek megfelel, de mégis kitűnik közülük. A szer-
ző, Jesús Torres Castro eddig nem alkotott önálló 
játékot; főleg mások által kreált játékokhoz ké-
szített kiegészítőket. Ám egyszer csak mert egy 
nagyot gondolni, és megalkotta a Templar: The 
Secret Treasures című játékot, és a sokadik játék 
után kijelenthetem: jól tette!

A játék már a szabály olvasásakor meglepheti a 
játékosokat, mivel a játék szabálya pontosan öt 
mondatból áll. Ezt az öt mondatot egy mondatban 
össze tudom foglalni, ami így hangzik: a soron kö-

vetkező játékos kijátszik egy lapot a kezéből, és végrehajtja annak utasítását. Ennyi. Ez a szabály.
Na jól van, azért ennél több van a dobozban, amit most megpróbálok felvázolni. A lap kijátszása va-

lóban a játék legfontosabb mozdulata, viszont az a lap határozza meg a további teendőinket. Minden 
játékosnak 10 lapja van, természetesen ugyanolyanok. Ezek közül választunk egyet, és azt letesszük 
magunk elé. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy nem játszhatunk ki olyan lapot, amit egy másik játékos eb-
ben a fordulóban már aktivált. Ezt még egyszerűbben megfogalmazva úgy mondanám, hogy egyszerre 
nem lehet két ugyanolyan lap az asztalon. Ha ennek a kritériumnak megfelel a kijátszott lapunk, akkor 
annak utasításait követve kell eljárni.
A játék sok elemet tartalmaz, így van egy szép nagy tábla, 

mindenkinek az említett lapjai, sok csecse-becse (egyébként 
ezeket fogjuk gyűjteni), egy halom akadály és figura. Miután 
előkészítettünk mindent, kezdhetjük a kincsvadászatot. A játé-
kosok bármit kívánnak tenni, lapot kell kijátszaniuk. A 10 lap 
9 különböző karaktert és egy harangot ábrázol. A karakterek 
az alábbiak:

Anselmus atya: 1 szobányit mozoghat, és 3 kincset tehet le.
Josun atya: 2 szobányit haladhat, és 2 kincset tehet le.
Lucas atya: 3 szobányit haladhat, és 1 kincset tehet le.

A mozgás abból áll, hogy átlépünk egy szomszédos szobába. A kincs le-
helyezésének egyetlen szabálya van, miszerint olyan kincset tehetünk le a 
szobába, amilyet a szobában lévő asztalokon elhelyezett ikonok mutatnak. 
Három különböző kincs van: serleg, könyv, gyűrű (ebből további háromféle 
van). A termekben lévő asztalokra csak azonos típusú gyűrűket tehetünk 
le, a serlegeknek és a könyveknek konkrét helyük van.
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Benjamin, az újonc: 3 szobányit mozoghat, és eközben átvihet egyik szobából a má-
sikba egy gyűrűt.
Ezzel a karakterrel lehetőségünk van arra, hogy a mások által lehelyezett gyűrűket 

átmozgassuk, és azokat számunkra előnyösebb helyzetbe hozzuk.

Maria, a hírvivő: Ha eddig nem említettem volna, akkor most meg-
teszem: van még egy tábla a játékban. Ez a kikötő, ahonnan besze-
rezhetjük a kincseket. Ahhoz, hogy meg is kapjuk azokat, Mariára 
van szükségünk. Ha kijátsszuk, akkor a kikötő valamelyik raktárából 
(ezekből pontosan 6 van, és egy kivételével mindenhol 5 kincs van, 
egyben pedig 4) elvehetjük az összes kincset. A megszerzett kincse-
ket magunk elé tesszük, és a továbbiakban lehetőségünk lesz azokat 
elpotyogtatnunk . A kikötőben megüresedett helyeket nem töltjük 

fel, így látványos fogyásnak indul a közös kincskészlet. Ami lényeges, hogy mindenki-
nek saját kincskészlete van a saját színében, amiket a tábla mellett egy semleges he-
lyen halmozunk fel, és innen vesszük el a megszerzett holmit. Egyébként Mariával nem 
lehet mozogni a szobák között. Az a játékos, aki a kikötőben poroszkált, a következő 
körében visszatérhet az épületbe. Erre két bejárat ad lehetőséget, és a játékos dönti 
el, melyiken kíván belépni.

Stephanus, az illusztrátor: Na ő egy igen külö-
nös karaktere a játéknak. 2 szobányit mozoghat, 
és ahová érkezik, ott pontot ad. Abban a szobá-
ban, ahol megállapodik, minden másik figura 
után (nem csak a játékosok saját figurái, hanem 
a játékban szereplő összes után) pontot ad az őt 
mozgató játékosnak. Figuránként 1 pont a juta-
lom, amit azonnal lelépünk a tábla körüli kőúton 
(ez a pontozósáv). 

Porticus, a lovag: Hihetetlen erővel bír, és ezt 
fitogtatja is a játékban. Ha valamelyik játékos 
Porticust játssza ki, akkor áthelyezheti a hatalmas 
tölgyajtót addigi helyéről egy másikra. Ahová le-
tettük, ott nem sok mindenki fog átjutni, mivel 
kulcsra van zárva. Na és kinek van kulcsa ehhez az 
ajtóhoz? Hát nem neki, Vitusnak viszont igen, de 
vele még később számolunk. Amint áthelyeztük 
az ajtót, azonnal kapunk egy pontot, amit szintén 
a köves úton, azaz a pontozósávon lépünk le.
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Remigius püspök: 2 szobányit tud mozogni, és ahová érkezik, ott nagy örömködés 

veszi kezdetét, mert a szobában lévő összes kincs után azok tulajdonosai pontokat 
szereznek. A gyűrű 2, a könyv 3, a serleg pedig 5 pontot ér. Amint mindenki megkapta 
a neki járó pontokat, minden kincstípusból egyet lefordítunk, és ezeket egy későbbi 
alkalommal már nem számolhatjuk az értékelhető kincsek közé.
Vitus, a …: Halkan mondom, mert nem akarom, hogy meghallja, de ő egy kém. Vitus 

végzi a dolgát, mint egy rendes kém: ahol megjelenik a püspök, és kiosztja a javak után 
járó győzelmi pontokat, ő utána ott terem (potyaleső). A nagy ajtó kulcsa is nála van, 
így ha elzárja valaki az utat, ő simán kinyitja az ajtót, és nesztelenül belép a szomszé-
dos szobába. Sok vizet nem zavar, viszont ha valaki a szobában tartózkodó személyek 
után pontot szerez, akkor Vitus is ad egyet neki. Vitus egyvalakivel nincs jóban: ez 
Remigius, a mumus. Tulajdonképpen Remigius nem szereti Vitust, mivel nem hajlandó 
vele egy levegőt szívni. Ez azt jelenti, hogy Remigius nem megy be abba a szobába, 
ahol Vitus tartózkodik. Ő az egyetlen karakter, akihez nem tartozik kártya, mivel ő au-
tomatikusan követi a püspököt.

Severus, a perjel: Elérkeztünk az utolsó szereplőhöz, és talán feltűnt, hogy ebben a 
játékban nincs negatív karakter, csak pozitív. De van! Severust nem szereti senki, mi 
sem, mivel megkeseríti mindenki életét. Ahol megjelenik, ott csupa ármány és düh üti 
fel a fejét. Ha mondjuk abban a szobában tartózkodik, ahová belép a püspök, akkor 
nincs értékelés, mivel tudja mindenki, hogy a többiek pénzére, pontjára feni a fogát. 
Pedig a játék kulcsfontosságú eleme a pontszerzés. Egy előnye van ennek az élhetetlen 
Severusnak: ha a szobában tartózkodó személyek után kapunk pontot, akkor ő is egy 
személynek számít. A kártyát kijátszó játékos 3 szobányit mozgathatja Severus figurá-
ját a táblán, és szerez egy azonnali pontot. Igazi szemétkedős karakter.

A harang: Amikor valamelyik játékos megkongatja a templom harangját, felpezsdül az 
élet. Először is a lapot kijátszó játékos megnézi, hogy a harang előtt melyik lapot ját-
szotta ki, és annak a jobb felső sarkában lévő számnak megfelelő mennyiségű kincset 
húz az erre rendszeresített zsákból. Ezután a kikötő azon részénél, ahol a hajó tartóz-
kodik (ez egy piros hajó, ami mindig ott áll, ahová rajzolták, tehát nem változtatja a 
helyét) elhelyezi az első, a szomszédságába a második, és így tovább kincset. Ha va-
lamelyik rész telítve van, akkor oda természetesen nem tud további kincset biggyesz-
teni. Ezt a kirakodási metódust addig folytatja, míg ki nem húzta és el nem helyezte 
az adott számú kincset, vagy ha már nincs több szabad hely. Egyetlen nagyon fontos 
szabályt nem szabad szem elől téveszteni, miszerint egy mólón nem lehet két serleg. 
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Ha éppen serleget húzunk, és az már van a soron következő 
mólón, akkor azt visszadobjuk, és új kincset húzunk helyet-
te. A zsákból kihúzott csecse-becsék mind semleges színű-
ek; azokat a továbbiakban bárki elveheti. Amikor elvesszük 
a mólóról a kincset, akkor azt a tábla mellé tesszük, és a 
saját színünknek megfelelő halomból vesszük magunkhoz a 
megszerzett javakat. Végezetül az addig kijátszott lapjainkat 
visszakapjuk, és ismét mind a 10 lap a rendelkezésünkre áll.

Ők a játék szereplői, és velük tudunk pontokat gyűjteni. 
Ugye milyen egyszerű?
A játék végén egy végső értékelés veszi kezdetét. 

Kétféleképpen érhet véget a játék: vagy nincs több kincs a zsákban, vagy valaki minden szobában el-
helyezett legalább egy kincset. Szóval miután bekövetkezett a vég, számolunk. Azoknak a szobáknak a 
száma, ahol kincsünk van, határozza meg, mennyi pontot kapunk. Ha valaki 7-nél kevesebb szobában 
helyezett el kincset, akkor ő pontosan 0 pontot kap. Minden 7 fölötti érintett szoba egyre több pontot 
ér: 4, 5, 6, 8, 11, 15, 20. Ezen szobák számát tudjuk befolyásolni a játék alatt is, mivel Benjaminnal 
képesek vagyunk mások kincseit is mozgatni. Így előfordulhat, és elő is szokott, hogy egy másik játé-

kos kincsét cipeljük el, ezzel a szobái számát csökkent-
ve, vagy a miénket visszük, és a saját szobáink számát 
növeljük. Amikor a püspökkel mozgunk, figyelembe kell 
venni, hogy a kiértékelésre kiszemelt szobában mások-
nak mennyi pontot adunk, tehát célszerű a saját körünk-
ben olyan szobát választani, ahol mi kapjuk a legtöbb 
pontot. Jól kell időzíteni a Maria általi beszerzést, és a 
harangot is jó időben kell megkongatni. Nem mindig az 
a jó taktika, hogy a legértékesebb kincseket tesszük le 
a szobákba, mivel kevés hely áll rendelkezésre. Azzal is 
lehet nyerni, ha gyorsan szétpotyogtatjuk a gyűrűinket, 
és alkalmanként kevesebb pontot, de azokat sűrűbben 
zsebeljük be. 

A játék, mint azt az elején említettem, nagyon szép, 
és tökéletesen visszaadja egy középkori kolostor han-
gulatát. A Queen Gamestől megszokhattuk, hogy több 
nyelven adják meg a szabályt, így több nyelvterületen is 
tudják játszani a játékaikat. Ajánlom a játékot családok-
nak, baráti társaságoknak, sőt még gamereknek is, mivel 
megvan a játékban az a mélység, amit ők igényelnek.

drcsaba
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