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Tym Big Boxem chcieliśmy serdecznie powitać
wszystkich fanów planszówkowych klasyków.
Jest to idealny pakiet ze świata Carcassonne.
Nie bój się długich reguł gry. Zagraj na podstawowych zasadach
i po prostu zacznij budować!
Przy kolejnej grze możesz wprowadzić do gry chłopów. W kolejnych partiach
możesz dołączyć 1. rozszerzenie (Karczmy i katedry), a potem
2. rozszerzenie (Kupcy i budowniczowie).
Zawsze możesz wykorzystać tylko część rozszerzenia (np. dużego podwładnego
z 1. rozszerzenia lub budowniczego z 2. rozszerzenia).
Rzeka i Opat są mini-rozszerzeniami, które możecie dołączyć do gry, gdy tylko
poczujecie taką potrzebę!
Kiedy nabierzecie już trochę doświadczenia możecie zagrać z innymi
mini-rozszerzeniami. Pojedyncze mini-rozszerzenie nie jest skomplikowane, ale
łącząc je można doprowadzić do niebanalnych sytuacji.
Możecie również zagrać ze wszystkimi rozszerzeniami naraz, ale taka gra trwa
od 90 do 120 minut i nieraz potrafi się przedłużyć.
Życzymy wam mnóstwa dobrej zabawy, próbowania i kombinowania przy
dodawaniu i łączeniu nowych rozszerzeń!
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Dla 2 do 6 graczy w wieku 7+
Carcassonne to słynne miasto we Francji, znane z rozległych fortyfikacji wzniesionych w starożytności
i średniowieczu. Otoczona imponującymi murami forteca jest nadal jednym z najbardziej charakterystycznych
obiektów w kraju. W czasie rozgrywki gracze muszą rozwijać tereny wokół Carcassonne. Będą umieszczać
swoich podwładnych na drogach, w miastach, klasztorach i na polach. Tylko gracze, którzy najlepiej umieszczą
swoich podwładnych, zdobędą punkty potrzebne do wygranej.

GRA PODSTAWOWA 

ok. 35 minut

ZAWARTOŚĆ I PRZYGOTOWANIE DO GRY
Witaj w świecie Carcassonne! Instrukcja została zaprojektowana tak, aby umożliwić jak najszybsze wyjaśnienie zasad
i rozpoczęcie gry. Po jej przeczytaniu będziesz mógł wytłumaczyć i zagrać w grę. Właśnie stawiasz pierwszy krok
w świecie współczesnego klasyka, jakim jest Carcassonne. Przed rozpoczęciem należy przygotować rozgrywkę.
Zajmie to tylko kilka chwil. Korzystając z tej okazji, prezentujemy komponenty gry:
Najważniejszym elementem Carcassonne są płytki
terenu. W pudełku znajdują się 72 płytki przedstawiające drogi, miasta i klasztory. Większość płytek
zawiera również większy lub mniejszy fragment pola.

Płytka
z miastem

Płytka
z drogą

Każda z płytek ma ten sam rewers, z wyłączeniem
płytki startowej, która ma ciemny tył, dzięki czemu
łatwo ją odróżnić.

Zwykły rewers

Płytka
z klasztorem

Ciemny rewers

Umieść płytkę startową (tę z ciemnym rewersem) na środku
stołu. Pomieszaj pozostałe płytki i połóż je rewersami ku
górze w stosach, w miejscu łatwo dostępnym
dla wszystkich graczy.

Płytka startowa

Umieść również na stole
8 PŁYTEK Z PUNKTAMI
50/100.

Będą potrzebne później,
podczas liczenia punktów.

Kilka
stosów
płytek
Awers

Rewers

Następnie przygotuj planszę punktacji, umieszczając ją z boku pola gry (stołu, podłogi, etc.).

Podwładni

Na koniec przechodzimy do podwładnych. W pudełku znajdziesz 48
zwykłych podwładnych, po 8 w każdym z kolorów: Żółtym, Czerwonym, Różowym, Zielonym, Niebieskim i Czarnym. Każdemu z graczy
należy dać 7 podwładnych w wybranych przez nich kolorach. Będą oni
stanowić rezerwę gracza. Następnie każdy z graczy umieszcza swojego
ostatniego podwładnego na polu 0 na planszy punktacji. Niewykorzystanych podwładnych należy odłożyć do pudełka. Następnie określcie,
kto będzie rozpoczynał grę (na przykład najmłodszy z graczy).
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OPIS I CEL GRY
Zanim rozpoczniemy tłumaczenie zasad warto poznać cel gry.
Jeden po drugim gracze będą umieszczać płytki. W ten sposób, płytka po płytce, powstanie i będzie rozwijany krajobraz dróg, miast, klasztorów i pól. Gracz może umieszczać swoich podwładnych na płytkach, w ten sposób staną
się oni zbójcami, rycerzami, mnichami i chłopami, a tym samym pozwolą na zdobycie możliwie jak największej
liczby punktów. Punkty są zdobywane nie tylko w trakcie rozgrywki, ale też na samym jej końcu. Po punktacji
końcowej gracz z najwyższą liczbą punktów zostaje zwycięzcą. Teraz - znając opis i cel gry, jesteś gotowy, aby zacząć!

PRZEBIEG GRY
Rozgrywka w Carcassonne toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozpoczynając od pierwszego gracza, aktywny
gracz wykonuje akcje, we wskazanym poniżej porządku, po czym rozpoczyna się tura kolejnego gracza i tak dalej. Najpierw objaśnimy pokrótce akcje, które gracz musi wykonać w swojej turze. Opisy akcji zostaną rozszerzone
wraz z prezentacją dróg, miast i klasztorów. Jakie to akcje?

1

Ułożenie płytki:
Gracz musi dobrać 1 płytkę terenu
z zakrytych stosów i umieścić
ją awersem ku górze,
tak aby zachować
ciągłość krajobrazu.
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Umieszczenie podwładnego:
Gracz może umieścić podwładnego ze swojej rezerwy
na płytce, którą właśnie
umieścił w grze.

3

Punktacja za obszar:
Gracz musi podliczyć
punkty za każdy
ukończony przez
ułożenie płytki obszar.

Drogi
1. Ułożenie płytki
Gracz dobrał przedstawioną obok płytkę, która zawiera 3 segmenty
drogi wychodzące z wioski. Musi ułożyć ją tak, aby zachować
ciągłość krajobrazu (względem płytek już ułożonych na stole).

Gracz umieszcza płytkę.
Drogi i pola kontynuują
krajobraz. Doskonale!

2. Umieszczenie podwładnego jako zbójcy
Po umieszczeniu płytki, gracz może umieścić podwładnego jako zbójcę na jednym z segmentów drogi, ale
tylko, jeżeli droga nie jest jeszcze zajęta przez innego
zbójcę.

Gracz umieszcza podwładnego
jako zbójcę na drodze. Jest to
możliwe, ponieważ nie ma tu
żadnego innego podwładnego.

W naszym przykładzie, ponieważ trakt nie jest jeszcze
ukończony, nie jest przeprowadzana punktacja (patrz
akcja 3.), a swoją turę rozpoczyna następny gracz.
Dobiera on jedną z płytek i umieszcza tak, aby zachować ciągłość krajobrazu. Nie może umieścić podwładnego na drodze po prawej, ponieważ jest tu już zbójca
innego gracza. Zamiast tego decyduje się na umieszczenie podwładnego jako rycerza na segmencie miasta na tej płytce.

Ponieważ droga po prawej jest zajęta, Niebieski gracz decyduje
się umieścić swojego podwładnego w mieście.

3. Punktacja za drogę
Kiedy droga zostanie zamknięta z obu stron, jest ona ukończona
i podlicza się za nią punkty. Koniec drogi jest zamknięty, kiedy
dociera do wioski, miasta, klasztoru lub zapętla się sama ze sobą.
Zobaczmy więc czy udało się zdobyć jakieś punkty… Hura! Za drogę
będą przyznane punkty, ponieważ oba jej końce są zamknięte!

1
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3

Pomimo iż to przeciwnik ułożył płytkę, nadal liczy się ona do zajmowanej przez gracza drogi. Ile punktów udało
się zdobyć? Przy punktacji drogi każda płytka z drogą daje 1 punkt. W tym przypadku gracz punktował drogę
złożony z 3 płytek, otrzymuje więc 3 punkty. Świetnie!
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Teraz należy odnotować zdobyte punkty.
Gracze zaznaczają zdobyte punkty za pomocą podwładnego umieszczonego
przed grą na planszy punktacji. Kontynuując nasz przykład, gracz przesuwa swojego podwładnego o 3 pola, oznaczając w Zbójca, który właśnie zdobył 3 punkty,
jest odkładany do rezerw gracza. Niebieski
ten sposób 3 zdobyte punkty.

podwładny zostaje tam gdzie był, ponieważ
nie stał na punktowanym obszarze.

Dzięki płytkom z punktami możesz lepiej oznaczać punkty zdobyte w
czasie gry. Gdy na planszy punktacji wykonałeś jedno okrążenie (czyli zdobyłeś 50 punktów), bierzesz jedną płytkę z punktami. Wykładasz ją przed siebie, stroną pokazującą „50
punktów”. Dalsze punkty możesz potem odliczać normalnie. Na końcu gry doliczasz po
prostu te 50 punktów do twojego stanu. Gdy wykonasz drugie okrążenie możesz odwrócić
swoją płytkę na stronę z oznaczeniem „100 punktów”.
Przedstawiliśmy już najważniejsze elementy gry. Teraz rozwiniemy je, pokazując jak stosuje się je do innych obszarów:

Miasta
1. Ułożenie płytki

2. Umieszczenie podwładnego jako rycerza

Jak zwykle, najpierw
gracz dobiera płytkę,
którą dołoży do krajobrazu. Oczywiście
ilustracja musi zachować ciągłość.
Na przykład segment miasta musi
być połączony z otwartym miastem.

Najpierw należy sprawdzić czy
w mieście nie ma już jakiegoś
rycerza. W tym przykładzie
nie ma, więc gracz może
umieścić jednego ze swoich
podwładnych jako rycerza

Gracz ułożył płytkę
i rozwinął miasto o
jedno pole. Ponieważ
nie ma tu rycerza,
gracz może umieścić
podwładnego.

w tym mieście.

3. Punktacja za miasto
Kontynuujmy nasz przykład, przyjmując, że minęło kilka tur. Gracz może teraz dobrać tę płytkę i ułożyć ją tak, aby kontynuowała miasto. Ponieważ dołożona płytka
kończy obszar (w tym przypadku miasto), należy podliczyć punkty. Miasto jest
ukończone, kiedy zostanie całkowicie otoczone przez mury, a w jego środku
nie ma dziur. Gracz otrzyma punkty za to miasto, ponieważ ma w nim
podwładnego.
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Każda płytka w ukończonym mieście jest warta 2 punkty. Dodatkowo, każdy herb jest wart 2 dodatkowe punkty.

Za to miasto gracz otrzymuje 8 punktów! Podwładny, który punktował, jak zwykle, wraca do rezerw.

Klasztory
1. Ułożenie płytki

2. Umieszczenie podwładnego jako mnicha

Po raz kolejny gracz
dobiera płytkę, aby
kontynuować krajobraz.
Klasztory zawsze
przedstawione są na
środku płytki.
Przy umieszczaniu takiej płytki, jak
zwykle, należy stosować zasadę
kontynuacji krajobrazu.

Gracz może umieścić
podwładnego
w klasztorze jako mnicha.
Podwładny musi
oczywiście pochodzić
z rezerwy gracza.
Klasztor zawsze znajduje się na środku płytki.
Gracz może umieścić tutaj płytkę, ponieważ
znajdujący się na niej klasztor jest otoczony
polami.
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3. Punktacja za klasztor
Klasztor jest ukończony w momencie, gdy zostanie całkowicie otoczony przez
inne płytki. Przy punktacji klasztor jest wart 1 punkt za każdą otaczającą go
płytkę, włączając płytkę z klasztorem.
Doskonale! Układając tę płytkę gracz ukończył klasztor. Daje mu to
9 punktów i pozwala zabrać swojego podwładnego.

1

2

3

8

9

4

7

6

5

Powrót podwładnych do rezerwy
Istnieje możliwość umieszczenia podwładnego i ukończenia (zebrania punktów) drogi, miasta
czy klasztoru w przeciągu tej samej tury, a co za tym idzie natychmiastowego powrotu tego
podwładnego do rezerwy właściciela.

  2

1.) Dokładasz płytkę

Dzieje się to zawsze w podanej niżej kolejności:
1. Ukończenie drogi, miasta lub klasztoru
nową płytką.
2. Ustawienie pionka podwładnego.
3. Zebranie punktów za ukończone miasto,
drogę lub klasztor.

2.) Umieszczasz
podwładnego na
drodze.

3.) Zamykasz drogę, za co
zdobywasz 3 punkty, a
twój podwładny wraca
do rezerwy.

  1
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Przedstawiliśmy już większość zasad Carcassonne. Zostało wprawdzie jeszcze kilka punktów, ale najpierw
podsumujmy, czego się nauczyliśmy.

Podsumowanie
1. Ułożenie płytki
 Gracz musi układać płytki tak, aby kontynuowały krajobraz i ilustrację.
 W niektórych przypadkach może nie być możliwości ułożenia płytki.
Należy wtedy po prostu odłożyć płytkę do pudełka i dobrać kolejną.

2. Umieszczenie podwładnego
 Gracz może umieścić podwładnego na płytce, którą właśnie ułożył.
 Gracz nie może umieścić podwładnego na elemencie obszaru, gdzie znajduje się już jakiś podwładny.

3. Punktacja za obszar
 Droga jest ukończona, kiedy jej oba końce prowadzą do wioski, miasta, klasztoru lub droga się zapętla. Każda
płytka ukończonej drogi jest warta 1 punkt.
 Miasto jest ukończone, kiedy zostanie całkowicie otoczone przez mury, a w jego środku nie ma dziur. Każda
płytka w takim mieście jest warta 2 punkty. Każdy herb w ukończonym mieście jest wart 2 dodatkowe punkty.
 Klasztor jest ukończony w momencie, kiedy zostanie całkowicie otoczony przez inne płytki. Każda z płytek
klasztoru (8 otaczających płytek i płytka klasztoru) jest warta 1 punkt.
 Punktacja zawsze jest podliczana na koniec tury gracza. W tym momencie każdy z graczy z podwładnym na
punktowanym obszarze otrzymuje punkty.
 Po każdej punktacji punktowany podwładny jest zwracany do rezerwy gracza.
 Jeżeli na obszarze znajduje się wielu podwładnych, punktuje gracz, który ma ich tu najwięcej, pozostali gracze
nie otrzymują punktów. Jezeli więcej niż jeden gracz ma najwięcej podwładnych w punktowanym obszarze,
oboje otrzymują taką samą liczbę punktów.
(Uwaga: W jaki sposób na jednym obszarze może się znaleźć kilku podwładnych? Więcej o tym poniżej...)
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Wielu podwładnych na tym samym obszarze
1a. Dobrana płytka mogłaby

1b. W kolejnej turze gracz

kontynuować drogę. Jednak jest
tu już zbójca, co uniemożliwia
umieszczenie kolejnego podwładnego.
Gracz decyduje się położyć
płytkę i zbójcę, nie
łącząc ich na razie
z już istniejącą
drogą..

dobiera następującą płytkę
i postanawia za jej pomocą
połączyć drogi. Obie drogi,
każda ze zbójcą, stają się
jednym. Ponieważ w ten sposób
gracz zakończył drogę, należy
podliczyć za nią punkty. Obaj
gracze otrzymują po 4 punkty.
Następnie obydwaj podwładni
wracają do rezerw graczy.

2a. Gracz chce

2b. Gracz ma

przejąć kontrolę nad
miastem, więc dokłada
zaznaczoną płytkę oraz
rycerza. Gracz może
umieścić tu
rycerza, ponieważ jego
segment miasta nie
jest połączony z innym
segmentem zawierającym rycerza. Jeżeli graczowi udało się
połączyć dwa segmenty miasta, dwóch rycerzy pozwala
zabrać kontrolę nad miastem, którą do tej pory sprawował
Niebieski gracz.

szczęście! Dobiera
dokładnie tę
płytkę, której
potrzebuje, aby
połączyć segmenty
miasta.
Ponieważ w tym
momencie gracz
ma najwięcej
rycerzy w mieście, tylko on otrzymuje 10 punktów za
ukończenie obszaru. Następnie obydwaj gracze zabierają
podwładnych do swoich rezerw

KONIEC GRY I PUNKTACJA KOŃCOWA
Niestety wszystko się kiedyś kończy, nie inaczej jest z rozgrywką w Carcassonne. Być może gracze chcieliby grać
wiecznie, ale musi zostać wyłoniony zwycięzca! W związku z tym gra kończy się natychmiast, gdy skończy się tura
gracza, który dołożył ostatnią dostępną płytkę. W tym momencie gracze przechodzą do punktacji końcowej, po
której zostanie wyłoniony ostateczny zwycięzca.
Kiedy gra dobiegnie końca, wszyscy podwładni w grze są punktowani:
 Każda nieukończona droga jest warta 1 punkt za płytkę, tak jak podczas gry.
 Każde nieukończone miasto jest warte 1 punkt za płytkę i 1 punkt za herb, czyli połowę normalnej wartości.
 Każdy nieukończony klasztor jest wart 1 punkt, plus 1 punkt za sąsiadującą płytkę, tak jak podczas gry.
 Każde pole jest warte 3 punkty za każde sąsiadujące ukończone miasto.
W ten sposób są punktowani chłopi. Zaznaczamy to w tym miejscu, aby zaprezentować wszystkie aspekty punktacji końcowej. Zasady dotyczące chłopów zostały opisane w zasadach uzupełniających. Zalecamy rozegranie kilku
gier przed wprowadzeniem zasad pól i chłopów.
Punktacja końcowamiasto:
Zielony jako jedyny
otrzyma 8 punktów
(5 płytek i 3 herby).
Czarny nie zdobywa
punktów, ponieważ
Zielony ma więcej
podwładnych
w tym mieście.

Punktacja końcowa – klasztor:
Żółty otrzymuje 4 punkty za
niekompletny klasztor (3 punkty za
sąsiadujące płytki i jeden punkt za
sam klasztor).

Punktacja końcowa – miasto:
Niebieski otrzymuje
3 punkty za niekompletne
miasta (2 płytki i 1 herb).
Punktacja końcowa – droga: C
 zerwony zdobywa 3 punkty za nieukończone drogi (3 płytki).

Po podliczeniu wszystkich punktów, wygrywa gracz z największą ich liczbą. Gratulujemy zwycięstwa w pierwszej
rozgrywce w Carcassonne!

7

Po rozegraniu kilku rozgrywek można pomyśleć o dodaniu zasad chłopów i pól, aby zwiększyć liczbę możliwości.
Chłopi i pola to tylko pierwszy krok w rozległy świat Carcassonne.

Chłopi
1. Ułożenie płytki
Jak zwykle, gracz musi układać płytki tak, aby kontynuowały krajobraz i ilustrację. Określenie
pole zawsze dotyczy zielonych przestrzeni tworzących krajobraz Carcassonne. Na płytce
po prawej są trzy segmenty pola.

2. Umieszczenie podwładnego jako chłopa
Chłop to podwładny umieszczany „na płasko” na segmencie
pola.
„Na płasko”? Tak. W odróżnieniu od zbójców, rycerzy
i mnichów, którzy są umieszczeni na stojąco, chłopi są
kładzeni na płytce, ponieważ punktują dopiero na koniec
gry. Co za tym idzie - nie są zwracani do rezerw po
punktowaniu. Położenie chłopów pomaga zapamiętać,
że należy ich pozostawić na planszy.
Jak zawsze, gracz może umieścić chłopa tylko jeżeli na
polu nie ma żadnego innego. Pola Carcassonne są dzielone
przez drogi i miasta. Po prawej pokazano trzy oddzielne
pola.

Pole, na którym gracz umieszcza chłopa, ciągnie się
od właśnie umieszczonej płytki do miasta z rycerzem
tego samego gracza. Żółty chłop nie ma tutaj znaczenia,
ponieważ zajmuje inne pole.

3. Punktacja za pola
Jak zostało wspomniane
wcześniej, chłopi nie punktują
podczas gry i co za tym idzie nie
wracają do rezerw graczy.
W związku z tym należy ich
umieszczać rozsądnie
i z umiarem. Przyjmijmy, że gra
się właśnie skończyła i jest przeA
prowadzana punktacja końcowa.
Inaczej niż przy podliczaniu
dróg, miast i klasztorów, nie
liczymy liczby płytek składających się na pole, tylko liczbę
ukończonych miast, które
graniczą z danym polem. Każde
ukończone miasto, które
D
graniczy z polem, dodaje 3
punkty do wartości pola. Dotyczy to wszystkich pól graniczących z danym miastem.

1

B

2
3

4
C

Z polem zajmowanym przez Czerwonego i Niebieskiego chłopa graniczą trzy ukończone miasta. Obaj gracze otrzymają
łącznie po 9 punktów za następujące miasta: A , B i C . Żaden z nich nie otrzymuje punktów za miasto D , ponieważ nie
zostało ono ukończone przed końcem gry. Zobaczmy czy ktoś inny zdobywa punkty. Żółty i Czarny kontrolują to samo pole.
Ponieważ Żółty ma tu więcej chłopów, tylko on otrzymuje 12 punktów za cztery ukończone miasta. Na koniec Czarny gracz
na mniejszym polu zdobywa po 3 punkty za ukończone miasta A i B , łącznie 6 punktów.

Wiesz już jak grać z chłopami! Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zasad dotyczących chłopów:
 Chłopi są umieszczani na planszy „na leżąco”;
 Chłopi punktują wyłącznie w czasie punktacji końcowej;
 Każde ukończone miasto sąsiadujące z polem zajmowanym przez chłopa daje 3 punkty;
 Tak jak w wypadku dróg i miast, na jednym polu może być więcej niż jeden podwładny;
 Chłopów obowiązują te same zasady punktacji, co innych podwładnych. Tylko gracz z największą liczbą chłopów
punktuje. W przypadku remisu wszyscy remisujący gracze otrzymują punkty.
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Rzeka 

+ 5 minut

Rzeka jest pierwszym mini-rozszerzeniem, które czeka na was w Carcassonne. Dzięki
niemu możecie rozpocząć rozgrywkę w całkiem nowy sposób – znacznie zwiększający
początkowe możliwości dostawiania płytek!

Źródło

Zawartość:
Rzeka składa się z 12 płytek z ciemniejszym rewersem i zastępuje normalną płytkę
startową - chowamy ją do pudełka, nie będzie potrzebna do gry.

Przygotowanie
Odnajdźcie płytki „źródło”
i „jezioro“
. Resztę płytek Rzeki
wymieszajcie i ułóżcie w stos. Następnie włóżcie płytkę „jezioro” na sam spód stosu,
a płytkę „źródło” ułóżcie na stole. Będzie to płytka startowa.

1. Ułożenie płytek
Gracze po kolei wyciągają płytki ze stosu, jednak tym
razem rozpoczynają układanie płytek od płytki „źródło”.
Oczywiście wszystkie płytki muszą do siebie pasować.
Dodatkowo, każde dwie płytki przedstawiające rzekę
ułożone po sobie nie mogą skręcać w tę samą stronę.
W przeciwnym razie doszłoby do zapętlenia się rzeki.

Tak nie możesz
ułożyć płytki!
Tak na
przykład
może
wyglądać
wasza rzeka.

2. Umieszczenie podwładnego
Kiedy gracz układa płytkę rzeki może postawić na niej podwładnego zgodnie ze
standardowymi zasadami. Nie można stawiać podwładnych na rzece (na wodzie).

Jezioro

Reszta gry przebiega według standardowych zasad.

Opat 

nie przedłuża gry

Opat to mini-rozszerzenie, które otrzymałeś z grą podstawową. Wprowadza ogrody, które
mogłeś już zauważyć na płytkach oraz opatów.

Zawartość
• 6 opatów w kolorach graczy.

Ogród

Przygotowanie
Każdy z graczy otrzymuje opata w swoim kolorze i umieszcza go w swojej rezerwie.

1. Ułożenie płytki
Płytkę klasztoru lub ogrodu układa się zgodnie ze standardowymi zasadami.

2. Umieszczenie podwładnego LUB opata
Po dołożeniu płytki z klasztorem lub ogrodem gracz może wybrać, czy umieści podwładnego, czy opata.
Podwładny jest umieszczany zgodnie ze standardowymi zasadami, opat musi zostać umieszczony na właśnie
dołożonym klasztorze lub ogrodzie.

3. Punktacja opata
Jeżeli klasztor lub ogród zajmowany przez opata któregoś z graczy
zostanie otoczony przez 8 płytek, gracz ten otrzymuje 9 punktów, tak jak
przy standardowej punktacji klasztoru. Jak widać ogrody są punktowane
w identyczny sposób jak klasztory, jedyną różnicą jest możliwość
umieszczenia tam wyłącznie opata (w ogrodzie nie można umieścić
innego podwładnego). Opat ma również umiejętność specjalną. W
czasie swojej tury, podczas wykonywania akcji 2. (umieszczenie
podwładnego), jeżeli gracz nie zdecyduje się umieścić podwładnego,
może zabrać z planszy swojego opata. Jeżeli to zrobi, otrzymuje tyle
punktów, ile w danym momencie jest wart klasztor/ogród, który zajmuje, dokładnie tak jak podczas
punktacji końcowej dla tego obszaru. Podczas punktacji końcowej opat jest punktowany tak samo jak mnich.
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Gracz układa płytkę
i decyduje się nie
umieszczać
podwładnego.
Zamiast tego
postanawia zabrać
opata, którego
umieścił
wcześniej i zdobyć
6 punktów.

Uwaga do rozszerzonych zasad:
Na następnych stronach przedstawimy kolejne rozszerzenia, które znajdują się w tym Big Boxie.
Grupujemy przy tym zasady w trzech krokach:
1. Ułożenie płytki, 2. Umieszczenie podwładnego oraz

3. Punktacja.

Dla uproszczenia instrukcji w rozszerzeniach omijane są kroki, które nie uległy zmianie.
W niektórych sytuacjach niezmieniony krok jest wspominany, żeby uniknąć nieporozumień.
W rozszerzeniach niektóre podstawowe zasady są zmienione i nie pasują idealnie do poszczególnych
kroków, ale wydaje nam się sensowne, by ułożyć je w takiej samej kolejności.

Karczmy i katedry

+ ok. 15 minut

Zawartość:
•18 płytek terenu (oznaczone
2 z katedrą
• 6 dużych podwładnych

) wśród nich 6 z karczmą nad jeziorem,

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej.

Płytki karczm i katedr
3. Punktacja
Punktacja za drogę z karczmą

Gdy ty lub inny gracz zamkniecie drogę, przy której znajduje się jedna lub więcej karczm, dostajesz za twoich
zbójców przy tej drodze 2 punkty za każdy odcinek drogi (zamiast 1 punktu jak w wersji podstawowej).
Otrzymujesz 10 punktów
za drogę, ponieważ ciągnie
się przez 5 płytek i leży
przy nim 1 karczma.
Tutaj dostajesz również
10 punktów za drogę,
chociaż 2 karczmy stoją
przy trakcie.

Uwaga: Gdy nie zamkniesz drogi z jedną lub kilkoma karczmami do końca
gry, nie dostaniesz niestety za tę drogę żadnych punktów.
Końcowa punktacja za drogi:
Droga nie jest zamknięta,
nie otrzymujesz punktów za drogę
z karczmą.

Punktacja za miasto z katedrą
Gdy ty albo inny gracz ukończycie miasto, w którym
znajdują się jedna lub obie katedry, otrzymujecie za to
miasto 3 punkty za płytkę
i herb zamiast 2 punktów.

UWAGA: Gdy nie zamkniesz miasta z jedną lub
dwoma katedrami do końca gry, nie otrzymasz niestety
za to miasto żadnych punktów.
Punktacja końcowa za miasto:
Ponieważ to miasto ma jedną
katedrę, ale jest nieukończone, nie
otrzymasz za nie
żadnych punktów.

Otrzymujesz za to
miasto 27 punktów.
9 x 3= 27 punktów
(7 płytek i 2 herby).
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Tutaj wyjaśnimy szczegółowe zasady nowych płytek terenu.

Na tej płytce są 4
oddzielne segmenty
miasta i ogród na
środku pola.

Karczma liczy się do dróg,
które prowadzą w prawo i w lewo,
ale nie do drogi idącej w dół.

Na tych małych drogach nie możesz
ustawić żadnego zbójcy. Są one po to,
by oddzielić od siebie pola.
To pole kończy
się w tym rogu.

Skrzyżowanie zamyka drogi po obu
stronach.

Klasztor zamyka
drogi po obu
stronach.

DUŻY PODWŁADNY
Każdy gracz bierze przed grą do swojej rezerwy jednego dużego podwładnego w swoim kolorze.

2. Umieszczenie podwładnego
Zamiast normalnego podwładnego możesz teraz postawić też dużego (według standardowych zasad).

3. Punktacja
Przy punktacji danego obszaru duży podwładny liczy się jak 2 normalnych.
Wskazówka: Przypomnijmy sobie, że podczas punktacji wszyscy gracze, którzy mają jednakową liczbę
podwładnych na danym obszarze, remisują ze sobą i otrzymują zdobyte punkty razem. Gdy masz więcej
podwładnych na danym obszarze od innych graczy, ty dostajesz wszystkie punkty, a pozostali gracze nie otrzymują
żadnych. Po podliczeniu duży podwładny wraca, jak każdy inny, do rezerwy i od następnego ruchu możesz go
ponownie umieścić na płytkach.
Ta płytka zamyka miasto.

Tą płytką Czarny zamyka miasto.

Masz w mieście dużego podwładnego, a
Czarny tylko normalnego. To oznacza, że masz
przewagę w tym mieście i zdobywasz tym
samym 8 punktów, podczas gdy Czarny
odchodzi z niczym.

Masz w mieście dużego podwładnego,
a Czarny 2 normalnych. Waga waszych
podwładnych jest taka sama, więc przy
zamknięciu miasta obydwoje otrzymujecie
po 12 punktów.

Gdy zastosujesz dużego podwładnego jako chłopa (str. 8), to pozostanie on, jak i inni chłopi na polach, na nim
do końca gry. Liczy się wtedy jako 2 normalnych chłopów.
Masz dużego podwładnego
jako chłopa na polu. Niebieski ma
tam tylko normalnego. Dlatego
otrzymujesz 9 punktów za
3 zamknięte miasta.
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Kupcy i budowniczowie+ ok. 15 minut
Zawartość:
•20 żetonów towarów
(9x wino, 6x ziarno oraz 5x sukno)

•24 płytki terenu (oznaczone
)
w tym 9 z winem, 6 z ziarnem, 5 z suknem

• 6 budowniczych

• 6 świń

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej i wyłóż je w paru stosach rewersami ku górze, tak samo jak
w przypadku wersji podstawowej. Żetony towarów połóż obok planszy jako ogólną rezerwę.

NOWE PŁYTKI TERENU
Nowe płytki terenu mają parę szczególnych cech, które chcemy wam teraz wyjaśnić.
Klasztor dzieli drogę
na 3 odcinki, a te
z kolei dzielą pole
na 3 części.

Most nie jest skrzyżowaniem. Jedna droga
biegnie w sposób ciągły od lewej do prawej,
druga z góry na dół. Pola są rozdzielone
drogami: płytka ma 4 oddzielne segmenty pól.

Jedna droga kończy się przy mieście,
druga przy domku. Obydwie drogi
dzielą pola: płytka ma 3 odrębne
segmenty pól.

Ta płytka ma 3 odrębne
segmenty miasta.
Oprócz tego w środku znajduje się
pole, które może być zajęte przez
chłopa.

ŻETONY TOWARÓW
3. Punktacja za miasto
Punktacja za miasto zawierające symbole towarów
Gdy ty lub inny gracz ukończycie miasto z jednym lub kilkoma symbolami towarów,
stanie się rzecz następująca:
1.) Liczysz punkty według podstawowych reguł;
2.) Gracz, który ukończył miasto poprzez położenie kończącej płytki, otrzymuje
żetony towarów (staje się kupcem dla tego miasta). Gracz otrzymuje za
każdy symbol towaru 1 odpowiadający mu żeton z ogólnej rezerwy.
Przy tym nie odgrywa żadnej roli fakt, że gracz, który ukończył miasto, miał
w nim jakiegoś rycerza lub czy był tam w ogóle jakikolwiek rycerz.
Żetony towarów trzymasz otwarcie przed sobą aż do końca gry.
Zamykasz miasto.
Niebieski otrzymuje 10 punktów za
miasto. Czerwony otrzymuje, jako
kupiec (handlarz), 1 żeton wina
i 2 żetony zboża.
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Punktacja żetonów towarów na koniec gry
Na koniec gry obliczcie wartość żetonów towarów. Gdy zebrałeś większość żetonów jednego rodzaju (wina,
zboża lub sukna) otrzymasz za to punkty. Za każdą przewagę w jednym rodzaju każdorazowo otrzymujesz 10
punktów. Przy remisie punkty dostają wszyscy remisujący gracze (po pełne 10 punktów).

Punkty:

10

Punkty:

10

0

Przykład z gry dwuosobowej:
Czerwony otrzymuje 20 punktów,
Niebieski 30.

10

10

10

BUDOWNICZY I ŚWINIA
Budowniczy i świnia są figurami specjalnymi. Bierzesz przed grą odpowiadające im pionki do swojej rezerwy.

BUDOWNICZY
2. Umieszczenie budowniczego
Wolno ci postawić budowniczego na umieszczoną
właśnie płytkę, ale tylko na drogę lub w mieście.
Na obszarze, na którym chcesz umieścić swojego
budowniczego, musi znajdować się już przynajmniej jeden własny podwładny.

Wolno ci postawić twojego budowniczego na tej
drodze, ponieważ stoi tu
już twój zbójca.

Budowniczy wraca do twojej rezerwy zawsze wtedy, gdy na obszarze, na którym
się znajduje, nie stoi już żaden twój podwładny. Sytuacja ta ma miejsce przeważnie po punktacji, może się jednak

wydarzyć w inny sposób przy okazji gry z innymi rozszerzeniami.
W czasie gry budowniczy ma nastepujący efekt:

1. Ułożenie płytki terenu i podwójna tura (podwójny ruch)
 ładziesz płytkę i przedłużasz
K
tym samym droge z twoim
budowniczym.
B Potem dobierasz dodatkową
płytkę i również ją odpowiednio umieszczasz.

A

Gdy dokładasz płytkę do drogi lub miasta, gdzie
stoi twój budowniczy, możesz zaraz potem
dobrać jeszcze jedną płytkę terenu i dostawić
zgodnie z obowiązującymi regułami.

A

B

Dalsze szczegóły dotyczące budowniczego:
(To są reguły specjalne. Przeczytaj je najlepiej dopiero,
jeżeli będziesz miał pytania. Wszystkie objaśnienia
odnoszą się zarówno do miast, jak i dróg, chociaż
wyjaśniamy je na przykładzie dróg. Musisz w tekście
zastąpić „droga” przez „miasto” i „zbójca” przez
„rycerz”.)

1

• Wolno ci podwładnego postawić zarówno na płytce
pierwszej jak i drugiej. Jeżeli zamkniesz drogę po
dołożeniu pierwszej płytki możesz dopiero co zabranego (wycofanego) budowniczego postawić na drugiej
dokładanej płytce (zobacz następny przykład).
Ruch
•N
 ie tworzy się reakcja łańcuchowa. Gdy dołożysz
drugą płytkę i umieścisz ją ponownie przy drodze z
Ruch
twoim budowniczym, nie wolno ci dobrać trzeciej
płytki.
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2

Tutaj jeszcze jeden przykład, który
obejmuje kilka akcji
i pokazuje, jak możesz zrobić
podwójny ruch (podwójną turę)
swoim budowniczym:
Ruch 1 : P ostaw zbójcę.
Ruch 2 : D
 ołóż twojego budowniczego.
3a

3b

2. Płytka
: Teraz zamkniesz drogę. Podlicz drogę i wycofaj
zbójcę i budowniczego. Potem umieść rycerza
w mieście.
3b : Dokłądasz drugą płytkę i ponownie w tym samym
ruchu umieszczasz tam budowniczego.
3a

• J eżeli droga pozostaje otwarta, budowniczy musi na niej zostać. Jak długo droga jest otwarta, wolno ci za
każdym razem, gdy jest twoja kolej, zrobić opisany wyżej podwójny ruch.
•W
 jednym podwójnym ruchu możesz dwa razy 1. Ułożyć płytkę, 2. Umieścić podwładnego, 3. Dokonać
punktacji.
•N
 a jednej drodze mogą znajdować się budowniczowie kilku graczy.
•M
 iędzy twoim zbójcą i twoim budowniczym może leżeć dowolna ilość odcinków drogi.
•B
 udowniczy pozostaje tak długo na drodze, jak długo masz tam przynajmniej jednego podwładnego. Gdy na
drodze nie stoi już żaden twój podwładny, zabierasz budowniczego z powrotem do rezerwy.
•D
 okonać punktacji można zarówno po pierwszej, jak i po drugiej płytce.

3. Punktacja
Budowniczy nie ma wpływu na standardowe zasady punktacji. Nie jest wliczany przy określaniu przewagi na
danym obszarze. Jednak po podliczeniu zabierasz go z powrotem do swojej rezerwy, razem ze swoim
podwładnym.
DAS SCHWEIN
ŚWINIA

2. Umieszczenie świni
Wolno ci postawić świnię tylko na polu, na
Ponieważ na polu znajktórym znajduje się już przynajmniej 1 chłop
duje się już twój chłop,
możesz postawić twoją
twojego koloru. Możesz postawić świnię na
świnię.
polu, gdzie znajduje się już świnia innego
gracza.
Jeżeli chłop zostanie usunięty z pola, na którym jest świnia (jest to możliwe dzięki niektórym rozszerzeniom)
i nie leży już tam żaden twój chłop, zabierasz świnię z powrotem do swojej rezerwy.

3. Punktacja końcowa za pole ze świnią
Świnia pozostaje na polu do końca gry.
Za świnię możesz otrzymać więcej punktów przy końcowej punktacji. Aby to nastąpiło musisz mieć przewagę na
polu ze swoją świnią. Do przewagi (większości) sama świnia się nie zalicza. Gdy masz przewagę, dostajesz za
każde podliczone pole 4 punkty (zamiast 3). Liczy się jednak tylko świnia w twoim kolorze, świnie innych graczy
nie wliczają się do twojej punktacji.
Masz przewagę na polu.
Ponieważ twoja świnia stoi
na polu, otrzymujesz za każde
zamknięte miasto przy tym
polu 4 punkty. Za 2 miasta
Czerwony dostaje więc 8 punktów.
Niebieski nie ma większości
i nie otrzymuje żadnych punktów.

Wskazówka: Dodatkowy punkt za świnię otrzymujesz również wtedy, gdy na twoim polu masz tyle samo
chłopów co inni gracze.
Niebieski, Zielony i Czerwony mają po tyle samo
podwładnych na polu. Świnie Czerwonego
i Niebieskiego stoją na polu, dlatego Czerwony
i Niebieski otrzymają za zamknięcie każdego miasta po
4 punkty. Za dwa miasta dostają po 8 punktów. Zielony
nie ma na tym polu swojej świni, dlatego otrzymuje
3 punkty za miasto, więc w tym wypadku 6 punktów za 2
zamknięte miasta.
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Maszyny latające

+ ok. 10 minut

Gracze - pomysłowi wynalazcy - starają się urzeczywistnić ludzkie marzenia o locie w przestworzach. Nadszedł czas testów

Zawartość:

skonstruowanych skrzydeł. Odległość lotu i lądowanie są jednak rzeczą dość nieobliczalną...

• 8 płytek terenu z maszynami latającymi (oznaczonymi

)

• 1 specjalna kostka (1, 1, 2, 2, 3, 3)

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej, a kostkę umieść w łatwo dostępnym miejscu.

2. Umieszczenie podwładnych
Jeżeli któryś z graczy wylosuje płytkę z maszyną latającą, dokłada ją do planszy zgodnie z standardowymi
zasadami. Następnie może ustawić podwładnego na drodze lub na polu w standardowy sposób.
LUB wystawić podwładnego na płytce maszyny latającej i za jej pomocą wprowadzić go do gry. Po dołożeniu
płytki, maszyna latająca wskazuje konkretny kierunek (pionowo, poziomo lub po przekątnej), w którym poleci
podwładny. Gracz rzuca kostką – wynik rzutu oznacza zasięg lotu podwładnego. Zostaje on, w miarę możliwości,
ustawiony na polu odległym o wyrzucony dystans. Gracz może przy tym wybrać, na którym segmencie płytki
pionek wyląduje.
Przestrzegać należy następujących zasad:
Podwładny …
…m
 oże zostać umieszczony jedynie na nieukończonym
obszarze (drodze, w mieście lub klasztorze)
…m
 oże zostać wystawiony na segmencie terenu
zawierającym już innych podwładnych (własnych lub
przeciwnika). Np. w klasztorze lub w tej samej części
miasta mogą znaleźć się dwa pionki.
… nie może wylądować na polu, nawet jeżeli nie ma na
nim chłopa.
… nie może zostać umieszczony w miejscu, w którym nie
położono jeszcze żadnej płytki terenu.
Jeżeli nie ma możliwości wystawienia podwładnego na
odpowiedniej płytce terenu (ponieważ nie mam tam
płytki, znajduje się tam kompletny obszar lub jest to gospodarstwo) gracz zwraca pionek do swoich rezerw i nie
może już w tej turze wystawić innego podwładnego na
planszę.

Czerwony dokłada płytkę z
maszyną latająca i ustala w ten
sposób kierunek lotu. Rzuca kostką i
wyrzuca wynik „3”. Nie może
umieścić
podwładnego,
gdyż w miejscu
lądowania nie ma
płytki terenu.

Przy wyniku 2 mógłby
postawić swój pionek
na klasztorze (mimo, że
jest tam już podwładny
Niebieskiego) albo w mieście (mimo, że jest tam
podwładny Żółtego), ale nie na drodze, ponieważ została
już ukończona.
Czerwony układa płytkę z maszyną latającą.
Wyrzuca na kości wynik „2”. Musi wystawic swojego podwładnego w mieście (obok
Niebieskiego), ponieważ nie może ustawić go
na polu, a droga została wcześniej ukończona.

Kurierzy

+ ok. 15 minut
Dla tego, kto będzie miał największe włości, Król ufundował nagrodę.
Co mu dostarczą kurierzy? Czy będą to podarki pełne korzyści dających przewagę?

Zawartość:
• 8 płytek depesz

Awers

Rewers

• 6 podwładnych

Przygotowanie gry
Jeden z graczy miesza płytki depesz i układa je obok toru punktacji w stos, rewersem ku górze. Każdy z graczy
ustawia podwładną obok swojego podwładnego na torze punktacji. Co za tym idzie, każdy z graczy ma teraz na
torze punktacji 2 znaczniki punktacji.
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3. Punktacja za ukończone klasztory, drogi oraz miasta
Za każdym razem, gdy gracz zdobywa punkty, może wybrać, który z dwóch znaczników punktacji poruszy się do
przodu. Aktywny gracz (i tylko on) otrzymuję kartę depeszy za każdym razem, gdy jeden z jego znaczników znajdzie
się na zaciemnionym polu punktacji (5,10,15 itd. punktów). Bierze on wierzchnia kartę ze stosu i odwraca ją.
Ma wtedy dwie możliwości działania:
• wykonuje akcję depeszy
LUB
• zdobywa 2 punkty.
Po wybraniu jednej z możliwości gracz odkłada depeszę zakrytą na spód stosu.

Rodzaje depesz:

1

Podliczenie najkrótszej drogi: Gracz wybiera drogę, na której stoi jego podwładny (nie musi
on być jedynym pionkiem, ani w większości). Jeżeli podwładni gracza występują na wielu
drogach, wybiera on tego, który podczas podliczenia punktów uzyskałby najmniejszy wynik.
Aktywny gracz dopisuje wartość punktową tego odcinka do swojej ogólnej punktacji.
Podwładny pozostaje na miejscu.

2

Podliczenie najmniejszego
miasta:
Tak jak w przypadku depeszy nr 1,
dotyczy jednak miast.

3

4

Dodatkowa płytka:
Gracz może natychmiast dobrać
i dołożyć kolejną płytkę terenu. Może
także zgodnie ze standardowymi zasadami wystawić na niej podwładnego.

5

6

7

Po 2 punkty za chłopa:
Gracz otrzymuje po 2 punkty za
każdego ze swoich chłopów
(podwładnych na polach).
Chłopi pozostają na planszy.

Podliczenie najmniejszego
klasztoru:
Tak jak w przypadku depeszy nr 1,
dotyczy jednak klasztorów.

Po 2 punkty za rycerza:
Gracz otrzymuje po 2 punkty za
każdego ze swoich rycerzy
(podwładnego w mieście).
Rycerze pozostają na planszy.
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2 punkty za proporzec:
Gracz otrzymuje po 2 punkty za
każdy proporzec we wszystkich miastach,
w których posiada podwładnych
(nie musi mieć większości).

Wycena podwładnego:
Gracz wybiera dowolnego ze swoich podwładnych na planszy. Jeśli ma na danym segmencie
przewagę liczebną zlicza punkty za obszar jedynie dla siebie. Ilość punktów podliczana jest
zgodnie z zasadami liczenia punktów na koniec gry. Następnie zdejmuje podwładnego z planszy
i cofa go do rezerwy.

Pozostałe zasady: Jeżeli podczas jednego ruchu podliczanych będzie kilka obszarów, zdobyte punkty muszą
zostać w pełni wykorzystane przez jeden ze znaczników punktacji. Podczas jednego podliczenia gracz może
otrzymać tylko jedną depeszę, nawet jeżeli jednocześnie podliczane będzie wiele obszarów. Dzięki punktom zdobytym za pomocą depeszy lub akcji depeszy gracz może podczas swojej kolejki otrzymać i wykorzystać kolejną
depeszę itd.
WAŻNE: Jedynie aktywny gracz może otrzymać depeszę, nawet jeżeli podczas podliczania znaczniki punktacji
innych graczy trafiłyby na zaciemnione pola.
Punktacja końcowa

Na koniec gry, przed ostatecznym podliczeniem punktów, gracze zliczają sumę punktów za oba swoje znaczniki.
Następnie wybierają jeden z nich (drugi odkładają do pudełka) i ustawiają na polu odpowiadającym sumie punktów za oba znaczniki. Przy podliczaniu końcowym nie wykorzystuje się depesz, nawet jeżeli znacznik punktacji
znajdzie się na zaciemnionym polu.
Rozszerzenie Karczmy i katedry:
Depesza 1: Przy końcowej punktacji nieukończona droga z karczmą nad jeziorem jest warta 0 punktów.
Depesza 2: Przy końcowej punktacji nieukończone miasto z katedrą jest warte 0 punktów.
Depesza 5, 6: Duży podwładny jest liczony jaki 1 rycerz lub jako 1 chłop.
Rozszerzenie Kupcy i budowniczowie:
Podwójny ruch za budowniczego: W jednym podwójnym ruchu możesz otrzymać depeszę, jeśli podczas
podliczania znacznik punktacji przekroczy zaciemnione pola.
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Promy+ ok. 15 minut
Większość dróg wokół Carcassonne prowadzi do małych jezior. Cumują tam promy,
które łączą drogi w taki lub inny sposób. To oznacza nowe zajęcie dla zbójców!

Zawartość:
• 8 płytek terenu z jeziorami (oznaczone

)

• 8 drewnianych promów

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej, a promy umieść w łatwo dostępnym miejscu.

1. Ułożenie płytek terenu
Jeżeli któryś z graczy dociągnie płytkę jeziora, dokłada ją do planszy zgodnie ze standardowymi zasadami.

2. Umieszczenie podwładnego i promu
Jeżeli gracz umieści podwładnego jako zbójcę, umieszcza go na końcu jednego z trzech lub czterech dróg.
Następnie bierze z zasobów prom i łączy ze sobą dwie z
tych dróg. Prom łączy je w całość. Koniec drogi bez
dołożonego promu stanowi jego zakończenie (zamyka
go). Jeżeli dowolny obszar zostanie zakończony przez
dołożenie jeziora, należy go podliczyć w standardowy
sposób.

3. Punktacja
Układając płytkę jeziora i kładąc prom
możesz spowodować zamknięcie drogi
lub innego obszaru. Są one traktowane
❸
jak normalne obszary.

❷

❷

❶

❸

❶

Czerwony układa
płytkę jeziora, następnie
dokłada podwładnego
i prom.
Droga Niebieskiego
zostaje zakończona
i otrzymuje on 4 punkty.

Czerwony układa płytkę jeziora,
następnie dokłada podwładnego i prom.
Zamyka tym drogę Niebieskiego oraz
swoje miasto. Niebieski otrzymuje 3
punkty, Czerwony otrzymuje 8 punktów
i zwraca swojego podwładnego do rezerwy.

Promy nie są umieszczane na stałe na płytce. Możesz je przestawić w dalszym etapie gry:

1. Przedłużanie dróg z promami
Przedłużanie dróg z promami i zmiana kursowania promów:
Gdy gracz dołoży element drogi do odcinka zawierającego już prom, może on (nie musi) zmienić kursowanie
promu. Musi on jednak nadal łączyć ze sobą 2 końce dróg. Może także
ułożyć prom w taki sposób, że nie należy on już do przedłużanej drogi.
Licząc od dokładanego odcinka drogi, można zmienić kierunek wyłącznie
NAJBLIŻSZEGO PROMU.
Przypadek szczególny: Jeżeli drogi prowadzą od aktualnie dokładanej
płytki w paru kierunkach, można zmienić kurs pierwszego promu w
każdym z tych kierunków.

❷

❶

Pozostałe zasady: Kurs promu można zmienić tylko raz w kolejce. Jeżeli
do drogi z promem zostanie dołożone jezioro, najpierw należy ustawić Czerwony dokłada płytkę. Może zmienić kurs
nowy prom, dopiero później można zmienić kursy pozostałych
najbliższego promu (patrz przerywana
promów.
strzałka) i zmienia go z pozycji 1 na 2. Dzięki
temu Żółty nie jest już na tej samej drodze.

Podsumowanie kolejności akcji związanych z płytką jeziora:
1. Ułożenie płytki jeziora

2. Umieszczenie podwładnego

4. Zmiana kursu promu

5. Podliczenie punktów

3. Umieszczenie promu

Rozszerzenie Karczmy i katedry: Płytka jeziora nie ma nic wspólnego z karczmą. Droga, która ciągnie się przy
kafelku z jeziorem daje tylko jeden dodatkowy punkt za każdy segment.
Rozszerzenie Kupcy i budowniczowie: Jeśli prom zmienia położenie na drogę, na której znajduje się budowniczy
przedłużając ją, gracz nie może wykonać dodatkowego ruchu.

17

Kopalnie złota+ ok. 10 minut
ZŁOTO! Wielu śmiałków przybywa, aby zdobyć szlachetny kruszec dla siebie.
Zyski jednak podliczane są na końcu.

Zawartość:
• 8 płytek terenu z symbolem złota (oznaczonych
• 16 drewnianych sztabek złota

)

• 1 tabela punktacji

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej, a sztabki złota umieść w łatwo dostępnym miejscu.

1. Ułożenie płytki terenu
Jeżeli gracz dociągnie płytkę z symbolem złota, dokłada ją do planCzerwony układa
szy zgodnie ze standardowymi zasadami. Następnie musi na tę
płytkę z symbolem złota.
Wykłada jedna sztabkę
oraz jedną sąsiednią płytkę (również po skosie) położyć po 1 szna te płytkę oraz jedną
tabce złota. Gracz wykłada zatem po 2 sztabki za każdą dołożoną
na
płytkę z symbolem złota. Można dokładać sztabki złota na płytki z
sąsiadującą.
terenami, na które w poprzednich kolejkach dołożono już sztabki.
Złoto nie zostaje przyporządkowane konkretnemu segmentowi obszaru z płytki, tylko liczy się do każdego segmentu, który wchodzi
w skład danej płytki. Następnie gracz może zgodnie z zasadami wystawić swojego podwładnego.

2. Umieszczenie podwładnego
Umieszczasz podwładnego zgodnie ze standardowymi zasadami.

3. Punktacja za ukończone klasztory, drogi oraz miasta
Gdy teren, w skład którego wchodzi płytka ze sztabkami złota zostanie ukończony, gracz, który ma najwięcej
podwładnych w obrębie ukończonego terenu, otrzymuje

Czerwony kończy
miasto i zabiera
3 leżące na tym
terenie sztabki złota.

wszystkie sztabki. W przypadku drogi i miasta, liczą się
wszystkie przynależące do terenu płytki. W przypadku
klasztoru, liczy się zarówno sam klasztor, jak i otaczające
go 8 płytek terenu.

Jeżeli kilku graczy ma najwięcej podwładnych na
ukończonym terenie lub jednocześnie ukończonych
zostaje kilka terenów, złoto rozdziela się według
następujących zasad:
Zaczynając od aktywnego gracza, gracze biorą po 1
sztabce (z możliwych do zabrania) aż do ich wyczerpania.

❸
❷

❶

Jest kolejka Czerwonego
i kończy on drogę.
Czerwony i Niebieski
mają najwiecej podwładnych
na zakończonym terenie.
Czerwony (ponieważ jest
jego tura) zabiera sztabkę
jako pierwszy, następnie
Niebieski,potem znów
Czerwony.

Przy wykładaniu płytki z symbolem złota oraz rozdzielaniu sztabek należy przestrzegać następującej kolejności:
1. Ułożyć płytkę
2. Ułożyć sztabki złota
3. Umieścić podwładnego
4. Przeprowadzić punktację
5. Rozdzielić sztabki złota między graczy
Punktacja końcowa
Każdy z graczy układa zdobyte sztabki przed sobą. Po
zakończeniu rozgrywki złoto będące jeszcze na planszy jest
usuwane z gry. Chłopi nie zdobywają złota. Wartość złota
podlicza się po końcowej punktacji płytek. Im więcej gracz
posiada sztabek, tym więcej każda z nich jest warta.
Punkty za sztabki złota przydzielane są
według tabeli punktacji:
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Przykład:
Czerwony ma 102 punkty
i 7 sztabek złota. Zgodnie z
tabelą, posiadając 7 sztabek
złota, Czerwony otrzymuje
za każdą z nich 3 punkty,
zatem 3 x 7 = 21 punktów.
Po podliczeniu Czerwony
ma 123 punkty.

Mag i Wiedźma+ ok. 10 minut
Adepci magii odwiedzili Carcassonne. Podczas, gdy miasto rozkwita dzięki mocy magów,
mieszkańcy podejrzliwym okiem spoglądają na poczynania wiedźmy.

Zawartość:
•8 płytek terenu z magicznym symbolem (oznaczonych
pionek wiedźmy

) •1 fioletowy pionek maga

•1 pomarańczowy

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej, a pionki umieść w łatwo dostępnym miejscu.

1. Ułożenie płytek terenu
Jeżeli któryś z graczy dociągnie płytkę oznaczoną magicznym symbolem, dokłada ją do planszy zgodnie
ze standardowymi zasadami. Zanim jednak umieści na planszy podwładnego, MUSI wprowadzić do gry (lub
przestawić, jeżeli jest już na planszy) pionek maga lub wiedźmy. Pionek ten może być umieszczony na dowolnym
odcinku nieukończonej drogi albo w dowolnej części nieukończonego miasta. Wiedźma i mag nie mogą natomiast być umieszczeni na tej samej drodze czy też w tym samym mieście. Jeżeli mag lub wiedźma są już ustawieni
na planszy, należy ich przestawić. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie pionka maga lub wiedźmy (ponieważ nie
ma żadnego nieukończonego miasta lub drogi), należy zdjąć jeden z nich z planszy. Następnie gracz może umieścić swojego podwładnego zgodnie ze standardowymi zasadami.
Przypadek szczególny: Jeżeli przez układanie elementów planszy mag i wiedźma znajdą się na tym tej samej drodze/w tym samym mieście, aktywny gracz musi natychmiast przestawić jedno z nich. Jeżeli przez dołożenie płytki
dojdzie do podliczania punktów, pionki przestawia się przed liczeniem.

2. Umieszczenie podwładnego
Umieszczasz podwładnego zgodnie z normalnymi regułami.

3. Punktacja za ukończone klasztory, drogi oraz miasta
Jeżeli miasto lub droga zostaną ukończone, gdy znajduje się na nich jeden z magicznych pionków, wpływa to na
punktację w następujący sposób:
•Mag dodaje po 1 punkcie za każdą płytkę należącą do ukończonego obszaru.
•Wiedźma zabiera połowę punktów (zaokrąglając w górę) za ukończony obszar.
Przy podliczaniu drogi z karczmą nad jeziorem albo miasta z katedrą, na których znajduje się wiedźma, podliczacie najpierw punkty zgodnie z zasadami karczmy nad jeziorem lub miasta z katedrą, a następnie dzielicie je na
pół. Jeżeli magiczny pionek brał udział podliczaniu, po zliczeniu punktów trafia poza obszar rozgrywki (poza
planszę) i może do niej wrócić, gdy dołożona zostanie kolejna płytka z magicznym symbolem.
Podliczane są punkty za miasto. Normalna
wartość tego miasta to 20 punktów
(8 płytek, 2 proporce po 2 punkty):
za maga gracze otrzymują dodatkowe
8 punktów (ponieważ miasto składa się
z 8 płytek). Czerwony i Niebieski dostają
po 28 punktów.
Dwie drogi zostały ukończone. Droga
Niebieskiego składa się z 5 odcinków, dostaje jednak tylko 3 punkty ze względu na
wiedźmę. Trakt Czerwonego składa się z 3
płytek i dostaje on 6 punktów
(3 dodatkowe za maga).

Punktacja końcowa
Przy podliczeniu punktów na koniec gry mag i wiedźma wpływają na
punktację tak samo jak w trakcie rozgrywki.

Rozszerzenie Karczmy i katedry:
Nieukończona droga z karczmą nad jeziorem oraz nieukończone miasto z katedrą normalnie otrzymują
0 punktów, liczone z magiem przy podliczaniu końcowym dodatkowo otrzymują 1 punkt za każdą płytkę
terenu, na której się znajdują (herb w mieście jest warty 0 punktów).
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Bandyci+ ok. 10 minut
Bandyci wyruszyli rabować uczciwych mieszkańców Carcassonne.
Gdy podwładni zdobywają punkty, opryszki żądają swojego udziału.

Zawartość:
• 8 płytek terenu z symbolem bandyty (oznaczonych

) • 6 pionków bandytów

Przygotowanie do gry
Każdy gracz otrzymuje bandytę w swoim kolorze i umieszcza go w swojej rezerwie.

1. Ułożenie płytek terenu
Jeżeli któryś z graczy dociągnie płytkę z symbolem bandyty, dokłada ją do planszy zgodnie ze standardowymi zasadami. Może teraz wystawić bandytę na tor punktacji albo czekać. Następnie kolejny gracz
według kolejności, który mógłby wystawić bandytę, umieszcza bandytę na torze punktacji. Jeżeli gracz
aktywny nie wystawiał bandyty (był on już na torze punktacji), może go teraz (po graczu
wystawiającym) przestawić na inne pole.
Przykład: Gracze grają w kolejności: Niebieski, Czerwony, Żółty i Zielony. Niebieski dociąga
płytkę z bandytą. Wystawia go na torze punktacji obok znacznika gracza Czerwonego. Ponieważ
bandyci Czerwonego i Żółtego stoją już na torze punktacji, Zielony może teraz wystawić
swojego bandytę.

2. Umieszczenie podwładnego
Umieszczasz podwładnego zgodnie z normalnymi regułami.

3. Punktacja za ukończone klasztory, drogi oraz miasta
„Kradzież“ punktów
Gdy znacznik punktów któregoś z graczy opuszcza pole, na którym stoi bandyta, gracz kontrolujący bandytę
otrzymuje połowę właśnie zdobytych punktów (zaokrąglając w górę). Gracz poruszający swój znacznik punktacji
otrzymuje wszystkie swoje punkty. Skradzione punkty są doliczane do punktów właściciela bandyty. Następnie
pionek bandyty jest zwracany do rezerwy gracza.
Pozostałe zasady:
• Jeżeli bandyta stoi obok znacznika punktów, który w wyniku „kradzieży“ właśnie poruszył się do przodu, NIE
zdobywa połowy punktów. Bandyta ten porusza się natomiast razem ze znacznikiem, by móc go okraść w
następnej turze (bandyci nie okradają innych bandytów).

• Bandyta musi zawsze kraść pierwsze punkty, które zostały zdobyte przez gracza, z którego podwładnym stoi na
polu punktacji.
• Jeżeli na polu punktacji obok bandyty stoi więcej niż jeden podwładny i w tym samym momencie kilku z nich
posunęłoby się do przodu, właściciel bandyty może wybrać, któremu z graczy wykradnie połowę punktów.
• Jeżeli w momencie zdobycia punktów, na polu gdzie stoi podwładny, znajduje się więcej niż jeden bandyta,
każdy z nich otrzymuje połowę punktów za tego podwładnego.
• Nie można okraść własnego podwładnego.
Czerwony otrzymuje
5 punktów. Niebieski
bandyta „kradnie“ 3
punkty, dlatego
Niebieski podwładny
rusza się o 3 pola do
przodu. Niebieski bandyta zostaje zdjęty z toru punktacji. Ponieważ
Żółty bandyta kradłby tylko punkty „juz skradzione“ porusza sie razem
z Niebieskim. Żółty bandyta „okrada“ Niebieskiego lub
Czerwonego, zależnie od tego, który poruszy sie pierwszy.

Niebieski i Zielony otrzymują za swoich
bandytów po 2 punkty, po czym bandyci sa
zdejmowani z toru punktacji.

Punktacja końcowa
Jeżeli twój bandyta na koniec gry nadal znajduje się na planszy punktacji zdobywasz za niego 3 punkty
i wracasz go do swojej rezerwy.
Mini-rozszerzenie Kurierzy: Jeżeli twój znacznik punktów znajdzie się na zaciemnionym polu w skutek ukradzionych przez bandytę punktów, otrzymujesz depeszę.
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Kręgi w zbożu+ ok. 10 minut
Na polach wokół Carcassonne pojawiają się tajemnicze znaki, które na różne
dziwne sposoby wpływają na życie rycerzy, chłopów i zbójców.

Zawartość:
• 6 płytek terenu kręgi w zbożu (oznaczonych

)

Przygotowanie do gry
Wymieszaj nowe płytki terenu z tymi z gry podstawowej.

Kolejność
Jeśli dociągniesz płytkę z Kręgami w zbożu, rozgrywasz normalnie kolejkę: 1. Układanie płytki terenu,
2. Umieszczenie podwładnego i 3. Punktacja.
Uwaga: Kręgi w zbożu oddzielają od siebie drogi i pola. Nie możesz umieścić podwładnego bezpośrednio na zbożu.

4. Działanie Kręgów w zbożu
Aktywny gracz wybiera akcję dla wszystkich graczy, zaczynając od gracza po lewej:
A) … dołożenie jednego podwładnego z rezerwy
do jednego ze swoich podwładnych już
znajdujących się na planszy.

B) … zabranie jednego ze swoich podwładnych
z planszy i odłożenie go do swojej rezerwy.

LUB

Należy pamiętać, że:
• gracz musi wybrać opcję A lub B;
• t o, których podwładnych dotyczy akcja, determinuje symbol kręgu zboża:

Tarcza oddziałuje na
Maczuga
rycerzy (podwładnych w
oddziałuje na zbójców
miastach).
(podwładnych na drogach).
• jeżeli gracz wybrał opcję A, musi wystawić podwładnego na taką płytkę, na której stoi już podwładny tego
Widły oddziałują na
chłopów (podwładnych
na polach).

samego typu (rycerz do rycerza itp.).
• jeżeli gracz nie może wykonać akcji, gdyż na planszy nie ma podwładnego danego typu, pomija się go i swoją
akcję wybiera kolejny gracz.
• a ktywny gracz wybiera akcję jako ostatni, a po jej wykonaniu swoją kolejkę zaczyna następny gracz.
1 Czerwony dokłada do planszy płytkę z kręgiem
Przykład opcji A

1

2

4

Przykład opcji B

zboża o kształcie tarczy i stawia tam swojego
podwładnego. Wybiera on opcję A. Teraz każdy z
graczy może dołożyć rycerza (ponieważ odsłonięty
został symbol tarczy) do jednego ze swoich rycerzy
będących już na planszy.
 ielony dokłada swojego rycerza do stojącego już na
2 Z
planszy.
3 Niebieski nie ma rycerza na planszy, dlatego nie
może dołożyć kolejnego.
4 Czerwony dokłada teraz dodatkowego rycerza do
rycerza, którego już ustawił na płytce ze zbożem. Nie
może go dołożyć na górną część płytki, gdyż nie stoi
tam żaden rycerz (mógłby dołożyć swojego drugiego
rycerza w lewym górnym rogu, gdyby stał tam
pierwszy z nich).

1 Zielony dokłada do planszy płytkę z symbolem

2
3
1
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wideł i stawia na niej podwładnego. Miasto zostaje
podliczone, Zielony dostaje 4 punkty i zabiera swojego rycerza. Następnie wybiera opcję B i każdy z
graczy musi usunąć jednego ze swoich chłopów
(ponieważ symbol wideł dotyczy chłopów).
2 Niebieski usuwa chłopa.
3 Czerwony usuwa chłopa.
4 Zielony nie ma chłopa, więc nie usuwa żadnego.

Carcassonne - wersja podstawowa (72 płytki terenu + 8 płytek punktowych)

S
A 2x | (W)

B 4x | (B ; E)

C 1x | (T)

D 4x | (B ; S)

E 5x | (G ; B)

F 2x | (T)

G 1x

H 3x | (G ; W)

I 2x | (G)

J 3x | (W ; B ; K)

K 3x | (W ; B ; E)

L 3x

M 2x | (G)

N 3x | (G ; T)

O 2x | (B ; K)

P 3x | (W ; T)

Q 1x

R 3x | (G ; T)

S 2x | (T)

T 1x

U 8x|(G; 2x W;

V 9x| (G; 2xW;

W 4x

X 1x

B; 2xS)

B; S)

S Taki wzór ma również płytka startowa (z ciemnym tłem).

Wiele płytek ma małe ilustracje. Jeżeli jedna z nich może sie znajdować na płytce, jest
to zaznaczone przez umieszczenie odpowiedniej litery w nawiasie:
G | Ogród

B | Gospodarstwo

K | Obora

W | Rabuś

S | Chlew

E | Zagroda

50 8x Awers i Rewers

T | Wieża ciśnień

Kopalnie złota

Rzeka (12 płytek rzeki)

(1 tabela punktacji)

BB6F1 1x

BB6F2 1x

BB6F3 1x

BB6F4 1x | (E)

BB6F5 1x | (T) BB6F6 1x

BB6F7 1x | (B)

BB6F8 1x

BB6F9 1x | (W ) BB6F10 1x | (G) BB6F11 1x

BB6F12 1x

Karczmy i katedry (18 płytek terenu)

GoldW 1x

Kręgi w zbożu
(6 płytek terenu)

EA 1x | (W)

EB 1x | (G)

EC 1x | (S)

ED 1x

EE 1x | ( B)

EF 1x | (E)

Korn1 1x

Korn2 1x

EG 1x | (T)

EH 1x | (G)

EI 1x

EJ 1x | (W)

EK 2x

EL 1x

Korn3 1x | (B)

Korn4 1x

EN 1x

EM 1x

EO 1x | (B)

EP 1x | (T)

EQ 1x

Korn5 1x

Korn6 1x

22

Kupcy i budowniczowie (24 płytki terenu + 20 żetonów towarów)

HA 1x | (K)

HB 1x | (W)

HC 1x

HD 1x

HE 1x

HF 1x | (W)

HG 1x | (S)

HH 1x

HI 1x | (T)

HJ 1x

HK 1x | (G)

HL 1x

HM 1x

HN 1x

HO 1x

HP 1x

HQ 1x

HR 1x

HS 1x

HT 1x | (B)

HU 1x | (G)

HV 1x

HW 1x

HX 1x|(T)

HZiarno 6x

HSukno 5x

HWino 9x

Maszyny latające (8 płytek terenu)

Kurierzy (8 płytek depesz)

rewers

FlugA 1x

FlugB 1x

FlugC 1x | (S)

FlugD 1x

DepA 1x

DepB 1x

DepC 1x

DepD 1x

FlugE 1x | (W)

FlugF 1x | (W)

FlugG 1x | (B)

FlugH 1x | (G)

DepE 1x

DepF 1x

DepG 1x

DepH 1x

Promy (8 płytek terenu)

Kopalnie złota (8 płytek terenu)

FährA 1x

FährB 1x

FährC 1x

FährD 1x

GoldA 1x | (K)

GoldB 1x | (T)

GoldC 1x

GoldD 1x

FährE 1x

FährF 1x

FährG 1x

FährH 1x

GoldE 1x

GoldF 1x | (W)

GoldG 1x

GoldH 1x

Mag i Wiedźma (8 płytek terenu)

MaHeA 1x

MaHeB 1x

MaHeE 1x | (G) MaHeF 1x

Bandyci (8 płytek terenu)

MaHeC 1x | (T) MaHeD 1x

MaHeG 1x

RaubA 1x

MaHeH 1x | (B) RaubE 1x
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RaubB 1x | (W) RaubC 1x | (S)

RaubD 1x |(G)

RaubF 1x

RaubH 1x | (T)

RaubG 1x

PIONKI
Podwładni: każdy z tych pionków to podwładny.
Pionki specjalne nie są podwładnymi.
Pionki neutralne/materiały nie należą do żadnego z graczy.

KOLEJNOŚĆ ZAGRYWANIA ELEMENTÓW
1. LOSOWANIE PŁYTKI I UKŁADANIE JEJ NA STOLE
WYŁOŻENIE SZTABKI ZŁOTA (Kopalnie złota)
USTAWIENIE LUB PRZEŁOŻENIE MAGA I WIEDŹMY (Mag i Wiedźma)
USTAWIENIE BANDYTY na TORZE PUNKTACJI (Bandyci)
2. WYSTAWIANIE PODWŁADNYCH
ustawienie podwładnego (gra podstawowa) lub

opata (Opat) lub

dużego podwładnego (Karczmy i katedry)

lub
ustawienie podwładnego lub

dużego podwładnego za pomocą

maszyny latającej (Maszyny latające)

lub
ustawienie budowniczego lub

świni (Kupcy i Budowniczowie)

lub
zabranie opata (Opat)
potem

następnie

USTAWIENIE PROMÓW (Promy)

PRZESUNIĘCIE PROMÓW (Promy)

3. PUNKTACJA

przestawienie podwładnego (gra podstawowa) lub

podwładnej (Kurierzy) na torze punktacji

4. PO PUNKTACJI KOŃCOWEJ
ROZDANIE SZTABEK ZŁOTA (Kopalnie złota)

ROZPATRZENIE DEPESZ (Kurierzy)

USUNIĘCIE BANDYTÓW Z TORU PUNKTACJI (Bandyci)

DZIAŁANIE KRĘGÓW W ZBOŻU (Kręgi w zbożu)
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