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Carcassonne: A Torony

Tartalom

• 18 lapka egy torony alappal
• 30 fából készült torony elem
• 1 Torony, mint kártyaosztó

A Torony csak az eredeti Carcassonne-nal játszható. Természetesen az összes
eddigi kiegészítés is használható.

Az eredeti Carcassonne mindegyik szabálya ugyanaz marad! E kiegészít
szabályai az alábbiakban lesznek leírva, amit az eredetei szabályokkal együtt kell majd használni.
Valamint piros megjegyzésekként a szabály értelmezései is belekerülnek e leírásba, amiknek forrása
a hivatalos Carcassonne oldal angol fordítása:
http://carcassonnefaq.blogspot.com/2006/04/correspondence-03-april-2006.html

A kártyaosztó tornyot állítsuk össze. Tartsuk ebben a kártyákat. A lapok húzása ugyanúgy történhet
alulról, mint felülr l.

El készületek

Összekeverjük az alapjáték és a használt kiegészít k kártyáit a 18 darab, új torony kártyával,
feltöltjük vele a kártyaosztó Tornyot. Annak nincs jelent sége, hogy a Torony jobb vagy bal
oszlopába tesszük. Az összes kiegészít  használatával úgyis megtelik teljesen. Úgy helyezzük az
asztalra, hogy mindenki hozzáférjen. Minden játékos ugyanannyi toronyelemet kap, a mennyiség
függ a játékosok számától:

• 2 játékos: 10 elem
• 3 játékos: 9 elem
• 4 játékos: 7 elem
• 5 játékos: 6 elem
• 6 játékos: 5 elem

Játékmenet

A kártyák lerakásainak szabálya ugyanaz, mint eredeti Carcassonne-ban, a 18 új kártyánál is.
A játékos választhat egyet a következ 4 lehet ségb l:

• Elhelyez egy alattvalót az úton, városon, vagy mez n az eredeti szabályok szerint.
vagy az alábbi három új lehet ség közül:

• Elhelyez egy toronyelemet bármelyik torony alapon, ami már játékban van.
• Elhelyez egy toronyelemet egy már meglév  torony tetején.
• Elhelyez egy alattvalót bármelyik torony tetején, és ezáltal lezárja az adott tornyot.

Megjegyzés: a 3 új lehet ség az alattvaló lehelyezés alternatívája, azaz ha ezen háromból választ a
játékos, akkor sem mozgathatja a Tündért, mert azt csak akkor lehet, ha nem tesz le alattvalót.

http://carcassonnefaq.blogspot.com/2006/04/correspondence-03-april-2006.html
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Egy Torony lehelyezése és egy Fogoly ejtése

Amint egy játékos elhelyez egy toronyelemet, elfoghatja és bebörtönözheti egy ellenfél egy
alattvalóját. Leveszi a tábláról, és maga elé helyezi.
Megjegyzés 1: A Toronyelem lerakása után rögtön a fogoly ejtés következik és minden más –pl.
értékelés, Sárkány mozgatása stb. - csak utána.
Megjegyzés 2: Az alattvaló alatt itt ugyanúgy, mint a Sárkányos kiegészít nél, az összes követ t
értjük, azaz a Disznót, az Építészt és a Nagy Emberkét is foglyul lehet ejteni a Toronnyal.
Megjegyzés 3: Ugyanúgy, mint a Sárkányos kiegészít nél, ha Disznó vagy az Építész mell l
levesszük a „gazda” alattvalót, ezen bábuk fent maradnak a táblán.

A torony magassága és helyzete határozza meg, hogy melyik követ ket lehet elfogni.
Ha a torony 1 emeletes, akkor 5 mez l lehet foglyot ejteni: a torony mez jér l és a 4 szomszédos
mez l.

Példa1
A Piros játékos leteszi az els  Torony elemet, és foglyul ejti a Kék
alattvalót a 4-essel jelölt mez l.

Amikor 2. toronyelem is rákerül a toronyra, így az 2 emeletes
lesz, akkor már 9 mez l van lehet ség egy foglyot ejteni.

Példa 2
Piros játékos leteszi a második toronyelemet. A következ
lehet ségek közül választhat: vagy a Zöld alattvalóját az
egyes mez l, vagy a kéket a 6-os mez l, vagy a
sárgát a 9-es mez l ejtheti foglyul.

Minden további emelet 4 mez vel növeli a torony hatáskörét: +1 lapnyi minden oldal irányában. A
tornyokból foglyul ejthet k a „lyukakon túli” mez kön elhelyezked  alattvalók is.
A torony bármilyen magas lehet.

Egy Alattvaló Toronyra helyezése

Ha egy játékos egy alattvalóját a toronyra teszi, akkor azt a tornyot nem lehet tovább építeni. Ez az
alattvaló a játék végéig a Tornyon marad. Hasznos lehet ez az akció, ha meg akarja védeni a játékos
valamelyik fontos alattvalóját az elfogástól.
Megjegyzés 1: Az alattvaló alatt itt az összes bábut értjük, azaz disznót vagy építészt is lehet a
Toronyra rakni!
Megjegyzés 2: Másik Toronnyal le lehet szedni egy a Toronyra tett alattvalót.
Megjegyzés 3: A Sárkányos kiegészít  használata esetén a Sárkány le tudja venni a Torony tetejér l
az oda tett alattvalót, hisz a Sárkány tud repülni, ezzel újra szabadon építhet vé teszi a Tornyot.
Megjegyzés 4: A Tündér tehet  a Torony mellé is, ha azon van alattvaló. Ezzel természetesen
megvédi a Sárkánytól.
Megjegyzés 5: Ha egy lapon 2 alattvaló is található: pl.: egy a Toronyban és egy a városban, akkor a
Sárkány mindkett t megeszi!
Megjegyzés 6: A Hercegn  nem tudja elcsábítani a Toronyban lev  alattvalót, mert bár egy lapon
van a város és a Torony, de önálló elemnek számít a Torony, nem a város részének.
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Foglyok

Ha két játékos egymás alattvalóit elfogta, akkor azonnal
fogolycsere történik és a 2 alattvaló visszatér a tulajdonosához.
Ezenkívül minden játékos a köre elején választhat, hogy kiváltja
egy elfogott alattvalóját egy játékostársától. Ez 3 pontjába kerül a
játékosnak, amit t le levonnak és az az ellenfele, akit l kiváltotta, az kap 3 pontot. A kiváltott
alattvaló már ebben a körben felhasználható.
Megjegyzés: A csere darab-darab alapon történik, azaz Nagy Emberke visszacserélhet  kicsivel,
vagy Építész Disznóval, azaz bármelyik alattvaló helyett bármilyen másik cserének számít.

Új terület kártyák

Az új kártyákon nincs új elem a torony alapokon kívül.

Az új híd a város felett a réteket szétválasztja, de a várost és az utat nem.


