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A neves tervezÅ‘, Reiner Knizia, ezÃºttal egy igazi spanyol jÃ¡tÃ©kot tervezett, amit stÃ-lusosan egy spanyol kiadÃ³, a Devir
jelentett meg. A cÃ-m fordÃ-tÃ¡sÃ¡val meg sem prÃ³bÃ¡lkoztam, nem tudom lÃ©tezik-e magyar megfelelÅ‘je... (EzÃºton is
kÃ©rem, hogy katalÃ¡n mÅ±veltsÃ©gÅ± olvasÃ³ink feltÃ©tlenÃ¼l jelezzÃ©k, ha tÃ¶bbet tudnak a tÃ©mÃ¡rÃ³l! )A lÃ©nyeg, hogy
nÃ©pszokÃ¡srÃ³l van szÃ³, melynek keretÃ©ben rengeteg ember Ã©pÃ-t hatalmas tornyokat sajÃ¡t testÃ¼k felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡va
folytatÃ¡sban meg is lehet nÃ©zni, mirÅ‘l van szÃ³ - Ã©rdemes!! Mindenki figyelmÃ©be ajÃ¡nlom az utolsÃ³ fÃ©l percet is, amiko
mÃ¡r a "bontÃ¡s" zajlik...

Itt nÃ©zhetitek meg a filmet.

Akkor most kicsit a tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©krÃ³l is...
CsalÃ¡di jÃ¡tÃ©k, rÃ¶vid szabÃ¡lyleÃ-rÃ¡ssal, de egy-kÃ©t trÃ¼kkÃ¶s csavarral.

A doboz tartalmaz 66 kis fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt "casteller"-t, 8 kÃ¶r alakÃº teret, kÃ©t pontjelzÅ‘ - Ã©s persze a tÃ¶bbnyelvÅ±
szabÃ¡lykÃ¶nyvet (katalÃ¡n, spanyol, portugÃ¡l Ã©s angol nyelven), mivel a kiadÃ³ nemzetkÃ¶zi terjesztÃ©sre szÃ¡nta a
jÃ¡tÃ©kot. Mindenkinek meg kell Ã©pÃ-tenie a tornyÃ¡t emberekbÅ‘l a tÃ©r szÃ-nÃ©vel megegyezÅ‘ szÃ-nÅ± castellerek
felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val. Az elsÅ‘ szintre akÃ¡rmennyi emberkÃ©t rakhatunk, a lÃ©nyeg az, hogy ha elkezdtÃ¼k a mÃ¡sodik szintet,
akkor onnantÃ³l kezdve alulra mÃ¡r nem rakhatunk. A bÃ¡buk szÃ¡mozva vannak 1-tÅ‘l 7-ig. Az egyesek a legerÅ‘sebbek,
tehÃ¡t az egyes figurÃ¡k tetejÃ©n mindig csak magasabb szÃ¡mmal rendelkezÅ‘ casteller Ã¡llhat. Van mÃ©g nÃ©hÃ¡ny
szabÃ¡lypont, amik kicsit tovÃ¡bb fÅ±szerezik a jÃ¡tÃ©kot: - a jÃ¡tÃ©kosok cserÃ©lhetnek egymÃ¡s kÃ¶zÃ¶tt castellereket, - van
kÃ¶ztÃ¼k fehÃ©rek is, akik jokerkÃ©nt hasznÃ¡lhatÃ³k, viszont miattuk leesnek a legfelsÅ‘ emberkÃ©k... A jÃ¡tÃ©k vÃ©gÃ©n elkÃ©szÃ¼lt Ã©pÃ¼letekkel kapcsolatos bizonyos feltÃ©telekhez kÃ¶tÃ¶tt - csak azokÃ©rt a tornyokÃ©rt jÃ¡t a pont, amelyek j
vannak felÃ©pÃ-tve: minden casteller egy pontot Ã©r. A jÃ³l felÃ©pÃ-tett azt jelenti, hogy van legalÃ¡bb kÃ©t befejezett szintje Ã
minimum nÃ©gy casteller alkotja. 4 bÃ³nusz pont jÃ¡r a legmagasabb, Ã©s ugyancsak nÃ©gy pont a legszÃ©lesebb tornyÃ©rt.
ErÅ‘, egyensÃºlyÃ©rzÃ©k, bÃ¡torsÃ¡g, Ã©rettsÃ©g - ezeket tartjÃ¡k a jÃ³ casteller legfontosabb tulajdonsÃ¡gainak... ForrÃ¡s:
boardgamenews.com
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