Gabonakörök
Különös gabonakörök tűnnek fel mindenütt Carcassonne környékén - vagy, hogy pontosabbak legyünk,
különös formái az elolvadt hónak. És hatnak a dolgokra.
Tartalom
• 6 új területkártya, gabonakörökkel (kiegészítő szimbóluma: )

Előkészületek: Csak annyi a változás, hogy e kiegészítő hat területkártyáját
a többi területkártya közé kell keverni.
A játék menete: Aki gabonakörös területkártyát húz, az először is lerakja a
normál szabályok szerint, és aszerint befejezi a körét (alattvaló lerakása, kiértékelés). Ezután választ egyet az alanti két lehetőség közül, és minden játékos - kezdve bal oldali szomszédjával - végrehajtja azt:
A) Saját készletéből egy alattvalót lerak egy olyan területkártyára, ahol már
van alattvalója,
VAGY
B) egy területkártyáról visszaveszi a készletébe egy alattvalóját.
Megjegyzések:
• A gabonakörös területkártyát húzó játékos dönt az A és a B lehetőség között.
• Hogy pontosan mely alattvalókra hat a gabonakör, a formája dönti el:
Vasvilla: A mezőkön lévő parasztokra hat.
Dorong: Az utakon lévő útépítőkre hat.

Pajzs: A városokon lévő lovagokra hat.
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Példa az A lehetőségre:
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1 A piros játékos lerak egy lovagos gabonakörös területkártyát és lerakja rá

egy alattvalóját. Ezután az A lehetőség mellett dönt, vagyis mindenkinek
le kell rakni egy alattvalóját egy olyan városdarabra, ahol már van lovagja.
2 A zöld játékos lerakja egy második lovagját egy városára.
3 A kék játékosnak nincs lovagja, így nem csinál semmit.
4 A piros játékos lerak egy lovagot épp most lerakott lovagja mellé. Persze
rakhatta volna lovagját két területkártyával balrább is, de ezt választotta.
Példa a B lehetőségre:
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1 A zöld játékos lerak egy parasztos gabonakörös terület-

kártyát és lerakja rá egy lovagját. Mivel elkészült egy város, ami csak az övé, kap érte 6 pontot, a lovagja pedig
visszakerül a készletébe. Ezután a B lehetőség mellett
dönt, vagyis mindenkinek vissza kell vennie egy parasztját.
2 A kék játékos visszaveszi egy parasztját.
3 A piros játékos visszaveszi egy parasztját.
4 A zöld játékosnak nincs parasztja, így nem csinál semmit.

Minden, amit a Carcasonne-ról tudni érdemes:
www.carcassonne.de
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Webshopunkban Carcassonnehoz és más játékokhoz kaphatók kiegészítők, pótelemek,
más effélék:
www.cundco.de

