
IV. Extensia „Turnul”
+ aprox. 10 minute

Piese suplimentare
• 18 cartonaşe noi cu teren cu câte un spaţiu pentru piese de turn (marcate cu )
• 30 de piese de turn din lemn de o singură culoare
• 1 turn ca suport pentru cartonaşe (Vă recomandăm să nu dezasamblaţi suportul

pentru cartonaşe. Jucătorii pot trage cărţi atât de sus, cât şi de jos. Însă vă recoman-
dăm să trageţi cartonaşe de sus, deoarece cu cât mai puţine cartonaşe sunt în turn,
cu atât mai mare este posibilitatea ca acestea să cadă în cazul în care sunt trase de
jos.)

Pregătirea jocului

Fiecare jucător primeşte un anumit număr de piese de turn în funcţie de numărul jucători-
lor:

Numărul jucătorilor: 2 3 4 5 6
Numărul turnurilor: 10 9 7 6 5

Reguli complementare

1. Aşezarea unui cartonaş cu teren

Noile cartonaşe cu teren se aşază după regulile de bază.

În afară de spaţiile pentru piesele de turn, cartonaşele din această extensie nu conţin ele-
mente noi.

2. Aşezarea unui supus

În loc de a plasa un supus, un constructor, un porc sau zâna, jucătorul poate să aşeze o
piesă proprie de turn pe un cartonaş expus la alegere care conţine un spaţiu pentru piese
de turn sau deasupra unui turn existent, ori să termine un turn existent cu ajutorul unui
supus propriu.
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Aşezarea unei piese de turn şi prizonieratul

Întotdeauna când un jucător aşază o piesă de turn, el poate lua prizonier imediat un su-
pus mic sau mare. Constructorii şi porcii nu pot fi luaţi prizonieri. Care supus poate fi luat
prizonier depinde de înălţimea la care jucătorul a aşezat piesa de turn. Dacă piesa se con-
struieşte pe nivelul 1, jucătorului îi stau la dispoziţie 5 cărţi dintre care poate să aleagă:
cartea pe care se află turnul şi fiecare cartonaş învecinat în orizontală şi verticală cu carto-
naşul cu turnul.

Dacă piesa de turn se construieşte pe nivelul 2, jucătorul poate alege între 9 posibilităţi de a
lua un prizonier.

Cu fiecare nivel al turnului creşte posibilitatea de alegere cu 4 cartonaşe. Jucătorii pot lua
prizonieri chiar dacă există spaţii libere sau alte turnuri în jurul turnului. Un turn poate fi
oricât de înalt.

Dacă un jucător ia prizonier un supus al unui alt jucător, aşază pionul respectiv în faţa sa.
Dacă ia prizonier un supus propriu, aşază pionul în propria sa rezervă. În cazul în care este
îndepărtat ultimul tâlhar, călugăr sau ţăran de pe drumul/oraşul pe care stă constructorul,
respectiv de pe câmpul pe care stă porcul, şi constructorul/porcul se returnează jucătorului.

Aşezarea unui supus pe un turn

Dacă un jucător aşază un supus propriu pe un turn existent, turnul respectiv este
considerat terminat şi nu mai poate fi mărit. Supusul respectiv rămâne pe turn
până la sfârşitul jocului şi nu mai este returnat stăpânului său, cu excepţia cazului
în care este îndepărtat de balaur sau de un alt turn. Această acţiune are rost doar
atunci când astfel vă puteţi proteja un supus propriu foarte valoros.
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Prizonierii

Întotdeauna când un jucător ia prizonier un supus al unui adversar de-al său,
după care şi adversarul ia prizonier un supus care aparţine primului jucător, cei
doi supuşi se schimbă imediat şi sunt returnaţi stăpânilor lor. Dacă unul dintre
jucători are mai mulţi prizonieri care aparţin celuilalt, celălalt jucător poate alege
supusul care îi va fi returnat.

Pe lângă aceasta, jucătorul care este la rând poate să răscumpere de la un alt jucător un
supus propriu mic sau mare care a fost luat prizonier. Pentru aceasta trebuie să se întoarcă
cu 3 câmpuri pe căsuţele cu punctaj. Jucătorul de la care a fost răscumpărat supusul poate
avansa cu 3 câmpuri pe căsuţele cu punctaj. Supusul respectiv poate fi aşezat deja în acelaşi
tur.
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