Ez a minikiegészítő 6 híres német várral
mindenkiből várurat - vagy várúrnőt - csinál.

Tartozékok
• 6 dupla területkártya, mindegyiken egy híres német várral.

Bentheim vára

Eltz vára

Königstein vára

Rieneck
vára
Konradsheim vára

Wartburg

Előkészületek: Minden játékos választ magának

egy várat (2 vagy 3 játékosnál két várat) - vagy a játékosok megkeverik a várakat, és mind húznak egyet
(illetve 2 vagy 3 játékosnál kettőt).
Ez a kiegészítő csak az alapjátékkal együtt jászható, annak a szabályai mind érvényesek - a lentebb olvasható eltérésekel.

1. Területkártya lerakása
A soron lévő játékos ahelyett, hogy területkártyát húzna és azt
lerakná, lerakhatja egy várát.
A lerakásra a normál szabályok vonatkoznak, az alábbi plusz szabállyal:
Két vár nem lehet szomszédos, még átlósan (sarokkal) sem.
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2. Alattvaló lerakása
A játékos a lerakott várára a normál szabályok szerint lerakhatja egy alattvalóját: parasztként, útépítőként, valamint magára a várra várúrként/várúrnőként.

3. Kiértékelések
Befejezett vár kiértékelése
A vár úgy készül el és úgy értékelődik ki,
mint a kolostorok. Egy vár akkor készül el,
ha mindenfelől lapkák veszik körül. Ekkor
a várúr visszakerül tulajdonosa készletébe,
aki 12 pontot kap. Az el nem készült vár a
játék végén 2 pontot ér, valamint 1 pontot minden vele szomszédos
A fekete játékos a játék végén 8
pontot kap váráért (2-t magért
lapkáért.

a várlapkáért, 6-ot a szomszédokért).

A vár körüli utak és városok kiértékelése
Ha elkészül olyan város vagy út, ami várnál kezdődik (vagy végződik), az érte járó normál pontokon túl bónuszpontok is járnak érte: aki pontot kap az útért/városért, az még 3 pontot kap
minden várlapkáért, ami része az útnak/városnak. Az mindegy,
hogy kié a vár.
A fekete játékos lerakja a bal alsó várat, befejezve ezzel két utat
és egy várost.

A piros és a
kék játékos
a városért
16-16 pontot
kapnak (10-et
magért a városért, kétszer 3-at a
két várért).

A fekete játékos 5
pontot kap az útjáért
(2-t magáért az útért,
3-at bónuszként).

A kék játékos 10 pontot
kap az útjáért (4 pontot
magáért az útért, kétszer
3-at a két várért).
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A VÁRAK ISMERTETÉSE
Königstein erődje
(Szászország)

Egyike Európa legnagyobb
erődvárosainak. Drezdától
délkeletre, egy 240 méter
magas dombról tekint alá
az Elbára. 750 éves történelme során számos későgótikus, reneszánsz, barokk
és 19. századi épülettel gyarapodott. 2008 óta minden februárban Carcassonne-találkozót tartanak itt.
www.festung-koenigstein.de

Konradsheim vára
(Észak-Rajta-Vesztfália)

Köln és Bonn között található ez a vízivár, egyike a Rajna-vidék kevés megmaradt
későközépkori várainak.
Első okleveles említése
1337-ből való, az építtetője
Buschfeldi Arnold lovag volt.
A vár ma magántulajdonban
van és különféle alkalmakra kibérelhető. 2012 óta minden novemberben
Carcassonne-találkozót tartanak itt.
www.burg-konradsheim.de

Rieneck vára
(Bajorország)
1150 körül épült az egykori Frankföldön,
a Sinn völgyében. Mainapság a német
cserkészek egyik központja. A legnevezetesebb része az erődítmény szíve, a
12. században épült öregtorony, az ún.
Kövértorony, benne a román stílusú
várkápolnával - egyedülálló egész Európában azzal, hogy magában a várfalban
található.
www.burg-rieneck.de
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Eltz vára (Rajna-Pfalz)
A német lovagvárak mintapéldánya. A várat a 12. század elején építették fel az
Eltz-patak völgyében, és
sosem pusztult el. Történelme gazdag eseményekben, számos híres ember
megfordult a falai között.
www.burg-eltz.de

Wartburg (Thüringia)
A vár Eisenach városa fölött magasodik. 1067-ben építtette II.
(Ugró) Lajos, és 1999 óta a világörökség része. Ez volt Árpádházi Szent Erzsébet otthona, és
itt fordította le Luther németre
az Újszövetséget.
www.wartburg-eisenach.de

Bentheim vára
(Alsó-Szászország)
Kora középkori vár Bad Bentheim városa közepén, egyike
a legszebb és legnagyobb erődítményeknek ÉszaknyugatNémetországban. Első említése
a 11. századból való. A vár a
Bentheim-Steinfurt hercegi
család egyik lakhelye, egyben a család múzeuma.
www.burg-bentheim.de

Ha bármilyen kérdése lenne a kiegészítővel vagy az alapjátékkal kalcsolatban, weboldalunkon valószínűleg talál rá választ: www.carcassonne.de
© 2015
Hans im Glück Verlags-GmbH
Birnauer Str. 15
80809 München
info@hans-im-glueck.de
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Carcassone-kiegészítők, póttartozékok, más játékok:
www.cundco.de
fordító:
Thaur (thaur@freemail.hu)

