


Játékötlet

Összetevők
 1 játéktábla
 1 korona
 2 bábu (fekete és fehér)
 7 dobókocka (1 fekete, 1 fehér és 5 piros)
 57 kártya (mindhárom színben: 4 torony, 3 ház, 
3 bástya és 9 fal)

Előkészületek
Helyezzük a játéktáblát a 2 játékos közé. 
Tegyük a koronát a játéktáblára, valamelyik torony 
mezőre (a játékosok döntsék el valahogyan, hogy
milyen színűre). A fekete és fehér
bábukat helyezzük a pontjelző
0 értékű helyére. 

   
 

 

Mindkét játékos 3 várat épít: egy pirosat, egy kéket és egy
sárgát. Minden vár egy sor kártyából áll, amikhez a
játékosok kockadobás után a korona mozgatásával jutnak
hozzá. A különböző típusú kártyáknak különböző
pontértéke van.  
A győzelemhez nem elég a sok értékes vár – ki is kell őket
értékelni, mégpedig a megfelelő pillanatban. Amikor egy
szín pontozására kerül sor, akkor a két játékos megfelelő
színű várának értékét össze kell hasonlítani – az értékesebb
vár birtokosa győzelmi pontokat kap jutalmul. 

Válogassuk szét a
kártyákat szín és típus
szerint és
képezzünk belőlük
12 oszlopot, majd
ezeket helyezzüka
tábla mellé képpel felfelé.
Az 5 piros kockát tegyük
a táblára a nagy koronával és dobókockákkal jelzett helyre. 

Mindkét játékos megkapja a bábujának megfelelő színű
dobókockát, majd mindhárom színből egy-egy fal-kártyát,
amiket a tábla mellé helyeznek el egymás alá úgy, hogy
a vár építése a falak mindkét oldalán folytatódhasson
(lásd alsó kép). 

A játékot az kezdi, akinek régiesebb neve van.

Játékmenet
A játékosok körükben dobnak a saját kockájukkal, majd
az óra járásának megfelelő irányba mozgatják a koronát
annyi mezővel, amennyit a kocka mutat. A korona helye
mutatja meg azt, hogy milyen színű és típusú kártya,
  vagy hogy hány piros kocka vehető el.



Ha a korona egy fal-mezőre érkezik, akkor a 
játékos elvehet egy fal-kártyát a megfelelő
színből és azt az ugyanolyan színű várához építi hozzá,
vagy: a játékos elvehet a kártyán lévő pontértéknek
megfelelő számú - ebben az esetben 1 - piros kockát. 
Ha a korona egy épület-mezőre érkezik
(torony, bástya, vagy ház),
akkor elvehető egy megfelelő
színű és típusú kártya, amit
azonnal hozzá kell építeni a
megfelelő színű várhoz – ha ez nem ellenkezik az építési
szabályokkal (lásd következő bekezdés), vagy: a játékos
elvehet a kártyán lévő pontértéknek megfelelő számú -
bástya 2, ház 3, torony 5 - piros kockát.
Építési szabályok:  Az első kártya, ami a kezdő fal-kártya

Ház 3 Torony 5Bástya 2

A forduló menete
mellé kerül, lehet bármilyen egyező színű lap.
Később új kártya csakis a vár jobb szélén lévő lap jobb,
illetve a bal szélén lévő lap bal oldalára kerülhet (eltekintve
attól az esettől, amikor egy rést kell befalazni - lásd később.)
Egy épület-kártya csakis fal-kártya mellé kerülhet – másik
épület-kártya mellé soha. A fal-kártyák mindig letehetők– akár
egy fal-, akár egy épület-kártya mellé. Nem lehet kártyát
elvenni a készletből, ha az nem helyezhető le azonnal (egy 
épület-kártyát kellene letenni, de a vár mindkét szélén
épület-kártya áll.).
Piros kockák: A vár bővítése helyett a játékos 
dönthet úgy is, hogy inkább piros kockákat vesz
el a készletből – annyit, amennyi annak a kártyának
a pontértéke, amit a játékos egyébként elvehetne
(fal 1, bástya 2, ház 3, torony 5). Ha nincs elég
kocka a táblán a készletben, akkor a hiányzó
kockákat az ellenféltől kell elvenni. Ha így sincs
elég, akkor a játékos csak annyi kockát kap,
amennyi az előbb részletezett módon jutott neki.
Amikor kockadobásra kerül sor, akkor a játékos
dönthet úgy, hogy saját kockája mellett egy, vagy
több birtokában lévő piros kockát is felhasznál.
Ekkor a kapott eredmények közül egyet kell
kiválasztania, és annyival kell mozgatnia a
koronát. Piros kocka felhasználása után azt
azonnal vissza kell tenni a táblára a készletbe,
attól függetlenül, hogy a játékos annak a kockának az értékét
választotta-e a korona mozgatásához, vagy sem.

A táblán mindhárom színből 2 olyan mező található, amin
korona képe szerepel.          Az egyiken csak egy korona, a
másikon fal és korona is látható.        Amikor a korona olyan
mezőn áll meg, ahol csak egy korona képe szerepel, akkor
azonnal értékelés következik, de azon a mezőn, ahol korona
és fal is található a játékos dönti el, hogy értékel, fal-kártyával
bővíti a várát, vagy pedig 1 piros kockát vesz el. Értékeléskor
azt a színt kell pontozni, amin a korona áll. Össze kell
számolni mindkét játékos megfelelő színű várának pontértékét.
Az értékesebb vár gazdája megkapja a 2 vár pontértékének
különbségét, és ennyivel mozgatja a bábuját a pontozó sávon. 

Megjegyzés: Ha egy játékos a korona/fal-mezőn
a kiértékelést választja, akkor már nem vehető el sem
fal-kártya, sem piros kocka.

Egy játékosok a saját körében a következőket teheti:

 
dob a kockájával; és ha akar, akkor egyúttal felhasznál
egy, vagy több piros kockát is

 a dobott érték szerint mozgatja a koronát
 és megkapja a megfelelő kártyát, vagy a megfelelő
 számú piros kockát; vagy értékel. 

A játékos egy fordulóban többször is dobhat a
kockájával és mozgathatja a koronát, ami után
mindig végre kell hajtani a megfelelő akciót.
De vigyázat: Egy fordulóban csak egy színen
lehet akciókat végrehajtani! Tehát, ha például az
első dobás után a korona kék mezőre érkezik,
akkor a többi dobás után is kék mezőn kell
megállnia. Mindig a játékos feladata megítélni a
    kockázatot és eldönteni, hogy mikor áll le a
   dobásokkal, vagy hogy mikor használ fel piros
kockákat. Ha egy dobás után a korona átkerül a
következő színű területre (sárga), akkor el kell
távolítani a kék vár két szélső kártyája közül az
értékesebbet, és vissza kell tenni azt a készletbe!
  (Ha ebből a színből egyáltalán nincs a játékosnál
      kártya, akkor nem kell eldobni semmit).



Ilyenkor nem kell végrehajtani azt az akciót, ami a
korona helyéhez tartozik, tehát nem lehet elvenni sem
kártyát, sem piros kockát és nem lehet értékelni sem.
A játékos fordulója azonnal véget ér.

Példa:

A játék vége

 Schmidt Spiele GmbH 
Postfach 470437, D-12313 Berlin
www.schmidtspiele.de

Példa-fordulók
A korona a kék házon áll; mind az öt piros kocka a készletben van.
A játékosok várai a következőképpen állnak:

Előbb-utóbb valamelyik kártya-típus kifogy majd a
készletből. Ha egy kockadobás hatására olyan lapot
kellene elvenni, amiből már egy sincs a készletben,
akkor a játékos elveheti ellenfele megfelelő színű várából
az egyik – általa választott – ilyen típusú kártyát és
hozzáépítheti azt a saját várához. Ha ez nem lehetséges
- az összes ilyen típusú lap a soron lévő játékos várában
van -, akkor piros kockákat kell elvenni. 

Lapelvétel eredményeképpen rés keletkezhet az ellenfél
várában. Amíg ez a rés nincs kitöltve egy újonnan letett
kártyával, addig ennek a várnak csak az értékesebb
fele számít értékeléskor.

Ha most a kék várat kellene értékelnünk, akkor
a jobb oldali vár 17 pontot, a bal oldali pedig csak 3 pontot
érne. Így a jobb oldali vár gazdája 17-3=14 pontot kapna,
ennyit léphetne előre a pontjelző sávon.

A játék azonnal véget ér, amint valamelyik bábu eljut a
királyhoz, vagyis az egyik játékos összegyűjtött 30, vagy
több pontot. Ez a játékos a győztes.

Taktikai tanácsok
Vannak olyan esetek, amikor érdemes inkább csak
keveset előrelépni a koronával és befejezni a fordulót
annak ellenére, hogy kockázat nélkül lehetne még
egyszer dobni a kockával. Ilyen módon ugyanis
befolyásolni lehet azt, hogy az ellenfél milyen színen
fogja végrehajtani akcióját (lásd a következő példát).

Eugénie következik. Hármast dob – a korona a második sárga
fal-mezőre kerül. Mivel a piros vára nagyon erős, ezért szeretne 
minél előbb kiváltani egy piros vár kiértékelést, ezért elvesz egy
piros kockát és befejezi fordulóját.

Így Théophile arra kényszerül, hogy a sárga területen hajtson végre
akciót a következő fordulójában. Ötöst dob – a korona a sárga házra
kerül. A sárga várához nem tud újabb épületet hozzátenni – épületet
csak fal mellé lehet letenni -, ezért elvesz három piros kockát, és úgy
dönt, hogy nem dob többet, hanem befejezi a körét. Újra Eugénie
következik.

Dobásához felhasználja a nála lévő piros kockát is. Az eredmény 4 és 6! 
A piros koronával jelzett mezőre teszi a koronát – következhet a piros
vár kiértékelése. Eugénie piros vára 8 ponttal ér többet, mint Théophileé,
ezért a bábuja 8 helyet lép előre a pontozó sávon. Visszateszi a
felhasznált piros kockát a készletbe. Úgy dönt, hogy dob még egyszer
– az eredmény 3. Elvesz egy piros tornyot a készletből és hozzáépíti
a várához. Ezután viszont befejezi a fordulóját, mivel úgy érzi, hogy túl
kockázatos lenne egy újabb dobás, hiszen sikertelen dobás
esetén elveszítené az egyik piros tornyát. 

Újra Théophile következik. Csak a saját kockájával dob – az eredmény
4. Kék fal-kártya elvétele helyett inkább a piros kockát választja – így
már összesen 4 van nála. Következő dobásánál felhasználja mind a 4
piros kockát, így összesen 5 kockával dob. Az egyik eredmény 6! 
A koronát a kék torony-mezőre helyezi. Mind a 4 kék torony játékban
van, a készletben egy sincs, így elveheti Eugénie kék várából a középen
álló torony-kártyát. Így Théophile nagyot kaszálhat a következő kék vár
értékeléskor! ‘Ha lesz kék értékelés!’ kiáltja Eugénie, miközben kezébe
veszi a kockáját ….

Fordította: moonie - Steve McKeogh
(v.1) angol fordítása alapján
Szerkesztette: Artax


