
The Casles of Burgundy 2019 SOLO MÓD
Az alapjáték minden szabálya érvényben marad, kivéve az alábbiakat.

A játékot 1 ezüsttel, 2 munkáslapkával és 3 véletlenszerű árulapkával kezded 
(helyezd ezeket  játékostáblád mellé). Vegyél el egy sötétzöld kastélylapkát és 
helyezd fel valamely sötétzöld mezőre a játékostábládon. (a 13A jelzésű 
egyjátékos játékostábla a kezdők számára, míg a 13B számozású a haladóknak. A 
tábla sorszáma a bal alsó sarokban található.) Az egyjátékos módban nincs 
korlátozás, hány fajta (színű) árut tarthatsz a raktáradban!

A dobókockák és a jelölők mellé megkapod a fehér dobókockát is. Helyezd az 
egyik jelölődet a start mezőre a pontozósávon, a másodikat pedig céljelölőként 
alkalmazva a pontozósáv 50-es mezőjére. A játék további előkészítésénél a két 
játékos esetén érvényes szabályokat kövesd, tehát a játéktábla megfelelő mezőjét 
használva minden fázisban(A-E) 12+4 lapka kerül fel. 

HOGYAN JÁTSSZUK?

25 kört játszol. Minden kör elején dobj mindhárom dobókockával:

- Először helyezd a legfelső árulapkát a fehér kocka által kidobott számú 
depóra.

- Távolítsd el a fehér kockán dobott érték mezőjéről a felső (2,3,5,6-os 
mezők esetében) vagy a baloldali (1,4-es mezők esetében) lapkát. Ha ez a 
mező üres lenne, az óramutató járásának megfelelő következő számozott 
mezőről távolítsd el a megfelelőt, stb. Ezt követően használd a két másik 
kockád akcióit. A pontozás az alapjátékhoz hasonló, kivéve ezeben az 
esetekben:

- Csak folyón keresztül terjeszkedhetsz más területekre.
- Ha hajólapkát helyezel le, vegyél el minden árut egy általad választott 

depóról, majd a többi árut távolítsd el minden más depóról. Most (és 
csakis most!) lehetőséged van, hogy 5 tetszőleges áruért cserébe elvegyél 
egy lapkát a fekete mezőről (a beadott 5 árut ki kell tenni a játékból). 
Helyezed a fekete lapkát arccal lefelé a kulcsos területedre. A fekete lapka 
bármely más színű területre felhelyezhető a normál szabályok 
figyelembevételével.  A fekete lapka segít befejezni egy régiót, hogy 
pontokat kaphass és befejezhesd a játékot, de más hatása nincs! 
Felhelyezni is arccal lefelé kell tehát. 

- A monostorlapkák győzelmi pontjai azonnal érvényesülnek felhelyezés 
után, a jelenlegi helyzeted szerint.

- Nem kapsz győzelmi pont bónuszt, ha befejezel egy színt, helyette válassz 
egyet a fekete lapkák közül (ha van) és helyezd fel azonnal a tábládra(!)



- Ha győzelmi pontot szerzel mozgasd a játékosjelölődet előre a 
pontozósávon. Amikor csak szeretnél, vásárolhatsz győzelmi pontot. 
Minden egyes pont 1 ezüstbe kerül. Ha eléred az 50-es mezőn lévő 
céljelölőt, helyezd vissza játékosjelölődet a 0 mezőre (a többletet nem kell 
figyelembe venni). Majd a céljelölőt mozgasd visszafele 5 mezővel (pl.: 
50-ről 45-re, később 40-re, stb.) Ezt követően kapsz egy tetszőleges 
kockaakciót (mintha kastélyt helyeztél volna le.)

- Megjegyzés: természetesen te döntöd el, milyen akciókat, milyen 
sorrendben hajtasz végre.

A JÁTÉK VÉGE

A játékot akkor nyered meg, ha a 25 kör alatt sikerült mint a 37 helyet 
feltöltened a játékostábládon

*Ha túl nehéznek találod a játékot, tedd a céljelölőt az 50-es helyett a 49-es, 48-
as, stb. helyre (nagyon sokat könnyít!).  Ha túl könnyűnek találod, tégy 
ellenkezőleg: 51, 52, stb. Ettől függetlenül ugyanúgy 5-el csökken a céljelölő 
minden érintéskor!


