A TORONY
•18 területkártya, mindegyiken egy toronyhellyel
•30 kis fa torony
•kártyatároló kartontorony
A kiegészítő csap az alapjátékkal (Carcassonne) játszható; ellenben kombinálható a többi kiegészítővel is (Fogadók és katedrálisok, Kereskedő és építész, Grófkisasszony és
sárkány).
Az alapjáték szabályai mind érvényben maradnak!
Alant csak a kiegészítő speciális szabályai olvashatók.
Speciális esetekre válaszok: www.carcassonne.de
Ha összeállítjátok a tornyot, később már lehetőleg ne szedjétek szét. A toronyból a kártyákat alul és felül is kiszedhetitek; de inkább felülről húzzatok kártyákat, mert könnyebben felborítjátok a tornyot, ha alulról húztok.

Előkészületek
A 18 új területkártyát keverjétek a többi területkártya közé, majd töltétek fel
ezekkel a tornyot. A játék szempontjából teljesen mindegy, hogy majd a jobb
vagy a bal oldalról húztok-e területkártyákat. A kártyatornyot úgy helyezzétek el, hogy azt mind könnyen elérjétek.
Minden játékos kap valahány tornyot, ezeket maga elé, a készletébe, az alattvalói mellé rakja.
2 játékos: 10-10 darab
3 játékos: 9-9 darab
4 játékos: 7-7 darab
5 játékos: 6-6 darab
6 játékos: 5-5 darab (csak a Fogadók és katedrálisok kiegészítővel lehetséges)

Játékmenet
Mint rendesen, a soron lévő játékos húz egy területkártyát a toronyból, és
lerakja azt a lerakási szabályok betartásával. Ez az új területkártyákra is igaz;
ha azonban a soron lévő játékos ilyen területkártyát rak le, 4 lehetőség közül
választhat, egy régiből és három újból:
• Erre a területkártyára lerakhatja egy alattvalóját, a lerakási szabályok betartásával (ez a régi lehetőség)
A három új lehetőség:
• A játékos bármelyik már lerakott toronyhelyen területkártyára lerakja egyik
tornyát.
• A játékos bármelyik már megkezdett toronyra lerakja egy tornyát.
• A játékos bármelyik már megkezdett toronyra lerakja egy alattvalóját, ilyeténképp befejezve azt.

Torony lerakása, foglyulejtés
Mindig, amikor egy játékos lerakja egy tornyát, foglyul ejtheti egy ellenfele
egy alattvalóját. A játékos a foglyot maga elé rakja.
Hogy pontosan mely alattvalók közül választhatja ki azt, akit foglyul ejt, az
annak függvénye, hogy egy toronynak hányadik elemeletét rakja le éppen.

Ha a játékos egy torony első elemetét rakja le, öt területkártyáról ejthet
foglyot: arról, amelyiken a torony van, és az azzal szomszédos négy területkártyáról.
A piros játékos lerakja a torony első emeletét, és a 4-es területkártyáról foglyul ejti
a kék alattvalót.

Ha a játékos egy torony második emeletét rakja le,
már kilenc területkártyáról ejthet foglyot.
Ha a piros játékos lerakja a
második emeletet, foglyul
ejtheti a zöld (1-es területkártya), a kék (6-os területkártya) vagy a sárga
alattvaló (9-es területkártya) valamelyikét.

Minden újabb emelet négy újabb “alkalmas” területkártyát jelent. Más tornyok vagy a “lyukak” nem akadályozzák a toronyok fogolyejtési képességeit.
A tornyok magassága nincs korlátozva (leszámítva a fizikai korlátokat, ti.
hány toronydarab van összesen a játékosoknál).

Alattvaló a tornyon
Amikor egy játékos rárakja egy toronyra egy alattvalóját, ezzel befejezi
azt a tornyot, az a továbbiakban már nem magasítható. Az alattvaló a
játék végéig a tornyon marad, a játéks a játék bejeztéig nem kapja
vissza; mindazonáltal általa a játékos megvédheti többi, sok pontot
érő alattvalóját (ti. az ebből a toronyból indított támadásoktól).

A foglyok
Mindig, amikor két játékos fogva tartja egymás
egy-egy alattvalóját, a foglyokat azonnal kicserélik, azok visszakerülnek tulajdonosaik készletébe.
Ezen felül az éppen soron lévő játékos egy fogoly alattvalóját kiválthatja. A
játékos veszít 3 pontot (visszalép 3 mezőt a kiértékelő táblán), és az a játékos,
akitől kiváltja fogoly alattvalóját, megkapja ezt a 3 pontot (előrelép 3 mezőt a
kiértékelő táblán). A kiváltott foglyot a játékos azonnal le is rakhatja.

Az új területkártyák
Az új területkártyákon (a toronyhelyeket leszámítva) nincs semmi speciális.

Ennél a területkártyánál a hídon áthaladó út mindkét rétet
kettévágja.
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