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1 új lapka, az erdőtűz

Ez a lapka úgy lett megtervezve, hogy bármelyik, akár mindegyik rajongói erdő kiegészítővel játszható. 
A játék elején keverjétek a megmaradt lapkák közé az erdőtűzlapkát.

Az erdőtűzlapkát a megszokott módon kell lerakni. Lehet egy rét mellé letenni, és így egy új -égő- erdőt elkezdeni vagy hozzá 
lehet kapcsolni egy már létrehozott erdőhöz is.

Mivel a lapkán az erdőrész ég, ezért alattvalót az adott erdőrészre nem lehet tenni. A játékos azt azonban választhatja, hogy a 
réte teszi az alattvalót, mint földművest, az alapszabálynak megfelelően.

             1 


Carcassonne – Erdőtűz

EXTRA ELEMEK

Előkészületek

Alattvaló lerakása

ERDŐTŰZ

Lapkalerakás

Letett alattvaló visszahívása
Amint az erdőtűzlapka lekerül, az erdő azonnal és drasztikusan veszít az értékéből. Mindne favágó, ami a csatlakozó erdőhöz 
került le, lényegtelenné válik a pontmeghatározáskor.
A játékos visszahívhatja a használhatatlan favágóját vagy egy lapka csatolásával az erdőhöz vagy megvárja míg az erdő teljesen 
leég. (akár magától, akár másik játékostól) A játákos az összes letett alattvalóját egyszerre visszahívhatja. A kiválasztott favágó-
kat azután veheti vissza, hogy csatlakoztatott az edőhöz egy lapkát, és letette abban a körben a követőjét (ha akarta).

Pontozás
Az összes az égő erdő belsejében található jel értéke semmivé válik. Beleértve az erdő céh jelet, és bármelyik kereskedelmi áru 
jelet (ha a megfelelő erdő kiegészítőkkel játszotok). Efógy cseresznye jeles lapkát adva az égő erdőhöz, az nem ad új plusz lap-
kát a játékosnak arra a körre. 
Az egyetlen módja, hogy egy égő erdő még pontot érjen, ha befejezik. Ha a játékos olyan lapkát tesz le, amivel befejezi az égő 
erdőt, s ezzel véget vet a tűz további terjedésének, akkor a játékos pontot kap. Az égő erdőt befejező játékos fele annyi pontot 
kap, mint amennyi lapkából állt az erdő. (Lefelé kerekítve). Miután a tűz nagy pusztítással járt, az erdőben található árukat 
(mint pl. az alma vagy a gerenda) nem kapja meg a játékos. 
Továbbá a befejezett leégett erdő nem számít bele abba, hogy kikapja a törvényenkívülit, akkor sem, ha az a legnagyobb be-
fejezett erdő. Azonban beleszámít a befejezett erdőkbe, amikor a játék végén a törvényenkívüli tulajdonosának a pontja kerül 
meghatározásra. Az égő erdőhöz tartozó egyetlen erdőrész sem ad bónusz pontot, ha hozzáér egy rönkházhoz.

Végső értékelés
Ha az égő erdő befejezteln marad a játék végéig, akkor nem ér semmit, mindegy, hogy mennyi alattvaló van rajta. Persze a 
fentebbi állítás is igaz, a befejezett égő erdő 1 pontot ér a törvényenkívüli tulajdonosának.


