Német katedrálisok
Ez a minikiegészítő a maga 6 híres német kolostorával lehetővé teszi, hogy a játékosok pontokat szerezzenek érsekeikkel, útépítőikkel.

Tartozékok
6 területkártya, mindegyiken egy híres német katedrálissal:
•

Köln

München

Drezda

Hamburg

Ulm

Aachen

Mindegyik katedrálisból 3 vagy 4 út indul ki.
Természetesen e katedrálisok valójában városokon belül találhatók, de nem akartuk, hogy összekeverhetők legyenek az első kiegészítő katedrálisaival: emiatt ezek az új kolostorok a rét közepén állnak és saját,
egyedi funkcióval bírnak.
Az is igaz, hogy az evangélikusoknak nincsenek se katedrálisaik, se érsekeik, azonban az egyszerűség
kedvéért ezzel most nem foglalkozunk. Köszönjük a megértést!

Előkészületek
A 6 új, katedrálisos területkártyát az alapjáték területkártyái közé kell keverni. A kiegészítő
csak az alapjátékkal együtt játszható, annak összes szabálya érvényben marad.
E kiegészítő természetesen használható a többi kiegészítővel együtt, bár ennek meglehetnek a maguk
veszélyei.
Pár problémát megválaszolunk a 3. oldalon, az esetleges egyéb szabályütközésekre azonban egyelőre
nincs hivatalos válaszunk.

1. Területkártya lerakása
A felhúzott katedrálisos területkártyát a normál szabályok szerint kell lerakni.

2. Alattvaló lerakása
A játékos a lerakott katedrálisos területkártyára a normál szabályok szerint lerakhatja egy
alattvalóját: útra útépítőként, rétre parasztként vagy magára a katedrálisra érsekként.

3. Kiértékelések
Befejezett út kiértékelése
Ha elkészül egy olyan út, amelynek egyik vége katedrálisba fut, az útépítő az összes útszakaszért 2 pontot kap.
Speciális eset: körmenet
Ha olyan út készül el, amelynek mindkét vége ugyanabba a katedrálisba fut, a katedráliskártya mindkét útszakászért külön jár a 2 pont.

A piros játékos 10 pontot kap
ezért az elkészült útért, mivel a
katedráliskártya mindkét útszakaszaszáért 2 pont jár.

Befejezett katedrális kiértékelése
Magát a katedrálist akkor kell kiértékelni, ha az összes belőle kiinduló út elkészült. Ekkor
az érsek pontokat kap az összes ilyen útért, méghozzá 1 pontot kap minden útszakaszukért. Magán a katedráliskártyán több útszakasz is van, és ezek mindegyikéért külön jár az
1 pont.
Figyelem: Ha egy út mindkét vége e katedrálisba fut, ez egyetlen út, tehát csak egyszer
kell érte pontokat adni. (Persze külön
számolva a katedráliskártya útszakaszait.)
A piros játékos 8 pontot kap
az elkészült katedrálisért:
két elkészült út van, az egyik
5, a másik 3 szakaszból áll,
így 5 és 3 pont jár értük az
érseknek. (A kék játékos
amúgy 6 pontot kap ezért
az elkészült útért.)

Az értékelés után az érsek visszakerül tulajdonosa készletébe.
Kiértékelés a játék végén
A játék végén az el nemkészült katedrálisokért, vagyis az abból kiinduló, el nem készült
utakért pontok járnak: az útépítő útja minden szakaszáért 1 pontot kap, az érsek pedig a
katedrálisból kiinduló összes el nem készült út minden útszakaszáért megkapja az 1 pontot.

Kiegészítők kombinációjából származó speciális esetek
Első kiegészítő: Ha olyan, katedrálisba futó út készül el, ami mellett van fogadó, minden útszakaszért 3 pont jár, nem 2. A katedrális elkészültekor az ilyen utak minden szakaszáért az
érsek is 2 pontot kap 1 helyett. Azonban a játék végén az el nem készült fogadós utakért 0
pont jár - ez egyaránt igaz az útépítőre és az érsekre is.
Harmadik kiegészítő: Ha a sárkány a katedrális területkártyájára lép, bizony felfalja az érseket.

A katedrálisok ismertetése
A kölni dóm (Észak-Rajna-Vesztfália)
A kölni dóm a legnagyobb gótikus katedrálisok egyike. Az
építését a 13. században kezdték, de teljesen csak a 19. századra készült el. A templomot az UNESCO világörökségnek nyilvánította.
www.koelner-dom.de

Frauenkirche (München, Bajorország)
A Frauenkirche Bajoroszág fővárosában áll, későgótikus
stílusban épült. 1494-ben szentelték fel. Majdnem száz
méter magas tornyaival jelentősen meghatározza München
látképét.
www.muenchner-dom.de

Frauenkirche (Drezda, Szászország)
A drezdai Frauenkirche 1726 és1743 között épült fel, barokk stílusban. A II. világháború légitámadásai során súlyosan megsérült és 1945. február 15-én össze is dőlt. Az
újjáépítése 1994-ben indult meg és tizenegy ével később
fejeződött be.
www.frauenkirche-dresden.de

Szent Mihály-templom (Hamburg)
A “Michel” - azaz “Misi” - Hamburg legfontosabb, leghíresebb evangélikus temploma, amely meghatározza e
Hanza-város látképét. Észak-Németország legjelentősebb
későbarokk temploma. Erdetileg Mihály arkangyalnak
szentelték, akinek hatalmas bronzszobra ékesíti a templom főkapuját.
www.st-michaelis.de

Az ulmi katedrális (Baden-Württemberg)
A templom gótikus stílusban épült és a tornya a maga
161,5 méterével a legmagasabb templomtorony a világon. Alapkövét 1377-ben rakták le, amikor Ulm még
katolikus város volt, ma viszont ez Németország legnagyobb evangélikus temploma.
www.ulmer-muenster.de

Az aacheni katedrális (Észak-Rajna-Vesztfália)
Hatszáz éven át az aacheni katedrálisban - amelynek
építése 796-ban kezdődött el - koronázták meg a német
királyokat. Ez volt az első a német kulturális örökségek
közül, amelyet az UNESCO felvett a világörökségek
listájára (1978-ban).
www.aachenerdom.de

Köszönjük a Carcassone-fórum (www.carcassonne-forum.de) olvasóinak és
különösen Marion Haakének a katedrálisok kiválasztásához nyújtott segítségét.
Ha bármilyen kérdése lenne a kiegészítővel vagy az alapjátékkal kapcsolatban, weboldalunkon valószínűleg talál rá választ, ahogy nyereményjátékosokban is részt vehet:
www.carcassonne.de
Carcassonne-kiegészítők,
póttartozékok, más játékok:
www.cundco.de
Fordító:
Thaur (thaur@freemail.hu)

