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There are no translations availableMit is mondhatnÃ¡nk a Royal Caroline -rÃ³l? Legjobb, ha felidÃ©zzÃ¼k, amit egyszer Mel
Brooks mondott: "JÃ³ kirÃ¡lynak lenni".

Erre elegendÅ‘ bizonyÃ-tÃ©k volt neki, amikor 1750.-ben utaskÃ©nt a Royal Caroline fedÃ©lzetÃ©n kelt Ã¡t a tengeren. A Roya
Caroline a vÃ©gsÅ‘ kirÃ¡lyi jacht. Gyors, jÃ³l felfegyverzett, magÃ¡nlakosztÃ¡lyaival Ã©s kabinjaival versenyre kelhetett a
szÃ¡razfÃ¶ldÃ¶n talÃ¡lhatÃ³ legjobb palotÃ¡kkal. A Royal Caroline tervezÃ©se 1749.-ben kezdÅ‘dÃ¶tt, de nem az elsÅ‘ hajÃ³ vol
ami ezt a nevet viselte, megÃ¡ldva a gazdagsÃ¡g Ã©s kÃ©nyelem minden csapdÃ¡jÃ¡val. A Caroline mindent biztosÃ-tott a
KirÃ¡lyi CsalÃ¡d tagjainak, a nagykÃ¶veteknek Ã©s az Ã¡llam vezetÅ‘inek, ami az utazÃ¡saikat olyan kÃ©nyelmessÃ© tehette
amennyire lehetsÃ©ges. Az elsÅ‘ Carolinet 1700.-ban Peregrine Galleynek kereszteltÃ©k. Viszonylag Ãºj stÃ-lusÃº hajÃ³ volt,
melyet nagy sebessÃ©g elÃ©rÃ©sÃ©re Ã©pÃ-tettek. TervezÃ©sÃ©t azokban az idÅ‘kben kezdtÃ©k meg, amikor a hajÃ³Ã©pÃelszakadtak a kÃ³r tradicionÃ¡lis terveitÅ‘l Ã©s szabadon kÃ-sÃ©rleteztek. A Peregrint gyorsfutÃ¡ri szolgÃ¡latra szÃ¡ntÃ¡k,
embereket szÃ¡llÃ-tva az ÃºjvilÃ¡gba Ã©s vissza. A sebessÃ©ge azonban magÃ¡ra vonta a KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szet figyelmÃ©
1714 kÃ¶rÃ¼l kirÃ¡lyi jacht szolgÃ¡latra rendeltÃ©k, felÃºjÃ-tottÃ¡k, majd Royal Carolinenak neveztÃ©k el. Az elsÅ‘ Caroline
minden darabkÃ¡ja ugyanolyan fÃ©nyÅ±zÅ‘en volt dÃ-szÃ-tve szobrokkal Ã©s dombormÅ±vekkel, mint az 1749-es mÃ¡sodik
hajÃ³Ã©. Ahogy 1749 kÃ¶zeledett cÃ©lszerÅ±bb volt az akkor mÃ¡r Ã¶regedÅ‘ Royal Carolinet lecserÃ©lni egy Ãºj hajÃ³val, min
felÃºjÃ-tani naprakÃ©sz technolÃ³giÃ¡kkal. Az elsÅ‘ Caroline tervezÃ©se Ã©s sebessÃ©ge akkora hatÃ¡ssal volt az AdmiralitÃ¡s
hogy az Ãºj Caroline vonÃ¡sainak kÃ¶zel azonosnak kellett lennie vele. Egy kicsivel hosszabb tÃ¶rzs, Ã©s Ã-vÃ©nek lÃ¡gyabb
gÃ¶rbÃ¼lete volt minden, ami megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztette a kÃ©t hajÃ³t, eltekintve a megjelenÃ©sbeli korÃ¡t. Az Ãºj Caroline
megkapta az elsÅ‘ Caroline minden szÃ©p szobrÃ¡t, dombormÅ±vÃ©t, luxus lakosztÃ¡lyÃ¡t Ã©s kabinjÃ¡t. EzutÃ¡n egy Ãºjabb Ã
radikÃ¡lis felÃºjÃ-tÃ¡son ment Ã¡t az elsÅ‘ Caroline, mely sorÃ¡n harci szlÃºp lett, a szolgÃ¡latba mÃ¡r mint Peregrine Sloop tÃ©r
vissza.

1761.-ben szolgÃ¡lata tragikusan Ã©rt vÃ©get, amikor teljes szemÃ©lyzetÃ©vel elsÃ¼llyedt a Biscay Ã¶bÃ¶lben. Az Ãºj Carolin
fejlesztÃ©sÃ©t az AdmiralitÃ¡s azon parancsa hatÃ¡rozta meg, mely szerint Ã©pÃ-teni kell egy Ãºj Carolinet az elsÅ‘hÃ¶z hason
kÃ©pessÃ©gekkel. Azt, hogy tudjuk hogy tÃ¶rtÃ©nt mind ez annak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘, hogy a Caroline Ã©pÃ-tÃ©si kÃ¶ltsÃ©gei jÃ
dokumentÃ¡ltak Ã©s tÃ¶bbnyire fennmaradtak a mai napig. KÃ©t kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ tervrajzot kÃ©szÃ-tettek, mÃ¡s-mÃ¡s
hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘nÃ©l, Ã©s vizsgÃ¡ltak meg. Amikor Joshua Allin Ã¡ltal kÃ©szÃ-tettet a legjobbnak talÃ¡ltÃ¡k, az AdmiralitÃ¡s elren
az Ãºj Caroline Ã©pÃ-tÃ©sÃ©t a Deptford HajÃ³kÃ©szÃ-tÅ‘ mÅ±helyben 1749. augusztus 22.-i dÃ¡tummal. Az Ãºj Royal Carolin
1750. januÃ¡r 29.-Ã©n bocsÃ¡tottÃ¡k vÃ-zre. EttÅ‘l kezdve 1806-ig a Caroline pÃ©ldÃ¡san szolgÃ¡lta a KirÃ¡lyi CsalÃ¡dot Ã©s a
KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szetet. 1761.-ben III. GyÃ¶rgy menyasszonya Ã©s a leendÅ‘ kirÃ¡lynÅ‘je Mecklenburg-Strelitz-i Sophie
Charlotte hercegnÅ‘ tiszteletÃ©re Ã¡tneveztÃ©k Charlottenak, kÃ©sÅ‘bb pedig Royal Charlottenak. SzolgÃ¡latÃ¡nak Ã©vei alatt
kapitÃ¡nya emelkedett AdmirÃ¡lisi rangig. Legkevesebb kÃ©t kapitÃ¡nya parancsnokolta a KirÃ¡lyi HaditengerÃ©szet
tÃ¶rtÃ©nelmÃ©nek leghÃ-resebb elsÅ‘ osztÃ¡lyÃº sorhajÃ³jÃ¡t a Victoryt. 1806-ban a KirÃ¡lyi CsalÃ¡d hirtelen a sorsÃ¡ra hagyta
ettÅ‘l kezdve nem volt kapitÃ¡nya, aki a zÃ¡szlÃ³si rangnÃ¡l tovÃ¡bb vitte volna, majd 1820 -ban a Caroline -t lebontottÃ¡k.
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