
A sokak által ismert és szeretett, méltán híres Carcassonne játékcsalád kiadói a sok kiegészítő és 
játékvariáns után új sorozatba kezdtek, melynek neve: Carcassonne a világ körül. Ennek első darabja a 
Karib-tenger világába csábított minket, halat, gyümölcsöt és kagylót gyűjtögetni (Carcassonne: South 
Seas, JEM magazin 9. szám), a mostani játék pedig az izgalmas Vadnyugatra hív, hogy a már megszokott 
lapkalerakós mechanizmus mellett kincset is bányásszunk. 

Aranyláz, aranyláz, aranyláz! Cowboyok, barlangok, vasútvonalak és 
a végtelen préri, indián tipikkel és vadlovakkal tarkítva. Embereink 
a mostani játékban vasutasok, aranyásók, kereskedők és farmerek 
lesznek.

A mechanizmus természetesen ugyanaz, mint az eredeti Carcassonne-
ban (JEM magazin 18. szám), a taktikák is hasonlók. Szerencsére a 
játékba bevezetett újdonságok hangulatossá és érdekessé teszik azt 
azok számára is, akik már jól ismerik a különböző variációkat.

Ki korán kel…
Ebben a játékváltozatban várak helyett hegyek van-
nak, azokat építjük a lapkák lerakásával. Ha vala-
melyik lerakott lapkán egy hegyrészlet látható rajta 
barlanggal, annyi bányakorongot teszünk rá számér-
tékkel lefelé fordítva, amennyi aranyrög van rajta je-
lölve. Ezek a korongok szimbolizálják bányászszeren-
csénket, hiszen lehet, hogy csak értéktelen követ bá-
nyászunk, de lehet ott 1, 2, 3 vagy 5 értékű aranyrög 
is. Ezt viszont csak akkor tudjuk meg, ha sikerül befe-
jeznünk egy hegyet, amin van egy bábunk, mert ami-
kor visszakapjuk azt, lapkánként 1 pontot kapunk, és 
pluszban megkapjuk a rajta lévő bányakorongokat is. 
Ez izgalmasabbá, ugyanakkor kiszámíthatatlanabbá 
teszi az állást, mivel nem tudhatjuk, ki is vezet való-
jában. A hegyek egyébként úgy működnek, mint az 
alapjátékban a várak: be lehet költözni más valaki 
hegyére, sőt el is lehet tőle venni. 

Van ezzel kapcsolatban egy érdekes újítás is. Ha bármely lapka lehelyezése után nem helyezünk 
le figurát, akkor letehetjük egy sátrunkat egy hegyre, vagy ha már lent van, áthelyezhetjük 
egy másikra. Nincs jelentősége, hogy kié a hegy, vagy van-e rajta bányász. Ezt követően a 
bábu lehelyezése helyett körönként egyet bányászhatunk az adott, még befejezetlen 
barlangrészről, így elhappolva mások elől az aranyat… vagy a követ.

A gőzmozdonyok füstje
Az egyik érdekes variáció, ami az útvonalépítést jövedelmezőbbé 
és vonzóbbá teszi, hogy ha sikerül egy (és csakis egy!) olyan 
lapkát beépítenünk a vasútvonalba, amin mozdony fut, az 
megkétszerezi a befejezésekor érte kapott pontokat. 
Így nagyon szép pontszámokat lehet szerezni az 
útvonallal, viszont még erőteljesebbé teszi az in-
terakciót, hiszen ellenfelünk egy másik mozdonyos 
lapka beépítésével újból sima egypontossá teheti az 
útvonalunkat.
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http://jemmagazin.hu/magazin/09-2013-december/
http://jemmagazin.hu/magazin/18-2014-szeptember/


Porfészkek a Vadnyugaton
A vadnyugati városok valóban csak porfészkek, mert minden vá-
ros egyetlen lapkából áll – természetesen a pontozás így más-
ként történik. A városok bizony csak akkor érnek valamit, ha sike-
rül minden lehetséges irányból bekötni azokat a vasúthálózatba, 
ezért vasútvonalanként 3 pont a jutalmunk a városlapkák után.

Végtelen amerikai síkság
Farmerként próbálunk minél nagyobb prérit uralni, indián tör-
zseket és vadlócsapatokat számlálva. Az összefüggő területért itt 
is a játék végén kapunk pontokat, de nem a szomszédos hegye-
kért vagy városokért, hanem a területen lévő lapkákon lévő min-
den tipicsoport után 2, míg a vadlovak után 4 győzelmi pontot 
számolhatunk el.

Az aranyásós mechanika izgalmasabbá és kiszámíthatatla-
nabbá teszi a jó öreg alapjátékot. Nagyon is igaz itt a mon-
dás, miszerint a szerencse forgandó. Még több izgalom, 
még több lapkavariáció, még több arany... Gyerünk, hagyd, 
hogy téged is elkapjon az aranyláz!

mandala
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