
t³umaczenie i przygotowanie:
Magdalena Sasanka Jedliñska

Carcassonne inteligentna gra dla 2-5 oso b od lat 10

72 ¿etony planszy (w³¹czaj¹c w to 1 startowy ¿eton o innym rewersie), 
które pokazuj¹ obszary dróg, miast, ³¹k i klasztory. 12 ¿etonów obrazuj¹cych 
rzekê nie jest sk³adnikiem podstawowej gry, ale ich rewers jest taki sam jak 
¿etonu startowego.

40 pionków w 5 kolorach. Ka¿dy pionek mo¿e byæ u¿yty jako rycerz, 
z³odziej, farmer lub mnich. Jeden pionek ka¿dego gracza jest 
znacznikiem punktacji.

1 tor punktacji u¿ywany 
do bie¿¹cego podliczania 
punktów.

 Instrukcja.

klasztor segment miasta

segment ³¹ki

segment drogiskrzy¿owanie

Ogólnie
Gracze k³ad¹ ¿etony planszy tura po turze, na zmianê . W tym czasie drogi, ³¹ki, miasta i klasztory pojawiaj¹ siê 
i zaczynaj¹ rosn¹c. To na nich w³aœnie gracze mog¹ ustawiaæ swoje pionki aby uzyskaæ punkty. Gracze zbieraj¹ punkty 
zarówno w czasie gry jak i na jej koniec. Gracz z najwiêksza liczba punktów uzyskana po ostatecznym liczeniu wygrywa.

Przygotowanie gry
Po³ó¿ startowy ¿eton obrazkiem do góry na œrodku sto³u. Przemieszaj pozosta³e ¿etony rewersem do góry i zbierz je 
w jednym miejscu na stole lub w kilku kupkach tak, aby ka¿dy z graczy mia³ do nich ³atwy dostêp. Po³ó¿ tor punktacji 
w pobli¿u, ale tak, aby zosta³o miejsce na rozbudowanie planszy. Ka¿dy z graczy bierze 8 swoich pionków w swoim 
kolorze i k³adzie po jednym pionku na torze punktacji, na najwiêkszym polu w lewym dolnym rogu. Pozosta³e pionki 
gracze k³ad¹ przed sob¹. Najm³odszy z graczy wskazuje, kto bêdzie pierwszym graczem.

Rozgrywka
Gracze rozgrywaj¹ swoje tury po kolei, w kolejnoœci zgodnej ruchem wskazówek zegara rozpoczynaj¹c od pierwszego 
gracza. W czasie swojej tury gracz mo¿e wykonaæ nastêpuj¹ce akcje w podanej kolejnoœci:
1. Gracz musi poci¹gn¹æ ¿eton i po³o¿yæ go przy ju¿ istniej¹cych.
2. Gracz mo¿e postawiæ jeden ze swoich pionków na ¿etonie, który w³aœnie po³o¿y³.
3. Jeœli poprzez do³o¿enie ¿etonu klasztor, droga lub miasto s¹ ukoñczone, podlicza siê za nie punkty.

Uk³adanie ¿etonów
Najpierw gracz musi poci¹gn¹æ jeden ¿eton spoœród tych le¿¹cych rewersem do góry. Gracz przygl¹da mu siê i pokazuje 
go pozosta³ym graczom (tak, aby mogli oni mu doradziæ „najlepsze” u³o¿enie ¿etonu) i uk³ada go na stole, trzymaj¹c siê 
poni¿szych zasad:

Nowy ¿eton (na przyk³adach zaznaczony czerwona ramka) musi byæ po³o¿ony tak, aby przynajmniej jeden jego 
bok przylega³ do ju¿ po³o¿onego ¿etonu. ̄ eton nie mo¿e zostaæ przy³o¿ony do rogu, ale musi przylegaæ ca³ym bokiem.

Nowy ¿eton musi byæ po³o¿ony tak, aby wszystkie segmenty ³¹k, miast i dróg znajduj¹ce siê na danym ¿etonie 
stanowi³y kontynuacje le¿¹cych ju¿ na stole ³¹k, miast i dróg (klasztory s¹ zbudowane zawsze z jednego ¿etonu).



segmenty drogi 

i pola s¹ kontynuowane

segment miasta 

jest kontynuowany

W rzadkich przypadkach, gdy wyci¹gniêty ¿eton nie mo¿e zostaæ 
po³o¿ony w ¿adnym miejscu (nigdzie nie pasuje) i wszyscy gracze 
sie z tym zgodz¹, gracz odrzuca nie pasuj¹cy ¿eton (do stosu 
z którego go wzi¹³) i wyci¹ga inny ¿eton.

zarówno segment miasta 
jak i pola s¹ kontynuowane

to u³o¿enie
jest b³êdne

Uk³adanie pionków
Po po³o¿eniu ¿etonu, gracz mo¿e po³o¿yæ na niego swojego pionka, stosuj¹c sie do poni¿szych zasad:

Gracz mo¿e po³o¿yæ tylko jeden pionek na turê .
Gracz musi u¿yæ pionka, który jeszcze nie jest na planszy.
Gracz mo¿e po³o¿yæ pionek tylko na ¿etonie, który w³aœnie po³o¿y³.

Gracz musi wybraæ gdzie po³o¿y pionka.

rycerz

w segmencie 
miasta

z³odziej

na segmencie
drogi

farmer

na ³¹ce

mnich

w klasztorze

Gracz nie mo¿e po³o¿yæ pionka na segmencie pola, miasta lub drogi, jeœli ten segment ³¹czy siê 

z segmentem na którym ju¿ stoi jakiœ pionek (bez znaczenia jak daleko). Przyjrzyj siê przyk³adom:

Niebieski mo¿e postawiæ tylko farmera, 

gdy¿ w stykaj¹cym segmencie miasta 

jest ju¿ rycerz.

Czerwony mo¿e postawiæ pionek jako rycerza albo z³odzieja.
Farmera mo¿e mieæ tylko na ma³ym segmencie ³¹ki, gdzie wskazuje 
czerwona strza³ka. Na wiêkszej ³¹ce juz znajduje sie farmer na 
po³¹czonym segmencie ³¹ki.

Gdy gracz rozstawi³ juz wszystkie swoje pionki, nadal uk³ada ¿etony w swojej kolejce. Pionki wracaj¹ do graczy gdy 
klasztor, droga lub miasto s¹ zamknie te i podliczone.

Punktowanie zakoñczonych klasztorów, miast i dróg
Jeœli klasztor, droga lub miasto s¹ zakoñczone poprzez u³o¿enie 
wszystkich zamykaj¹cych je ¿etonów, jest podliczane.

Zakoñczona droga
Droga jest zakoñczona, gdy segmenty na obu koñcach drogi ³¹cza siê ze 
skrzy¿owaniem, miastem, klasztorem lub droga tworzy zamkniêt¹ pêtlê. 
Pomiêdzy dwoma koñcami drogi mo¿e byæ dowolnie du¿o segmentów. 
Gracz, który ma z³odzieja na zamknie tej drodze, podlicza punkty uzyska-
ne za ta drogê - jeden punkt za jeden ¿eton zawieraj¹cy segment ukoñ-
czonej drogi. (Policz liczbê ¿etonów - oddzielne segmenty na jednym 
¿etonie licz¹ siê jako 1 punkt.) Gracz przesuwa swojego pionka na torze 
punktacji o tyle pól, ile punktów uzyska³. Gdy przekroczysz 50 punktów, 
k³adziesz pionka aby zaznaczyæ, ze masz ju¿ 50 punktów liczysz punkty 
dalej wzd³u¿ toru.



Zakoñczone miasto
Miasto jest zakoñczone, gdy w ca³oœci otoczone 
jest murami, a w murze nie ma ¿adnej dziury. 
Jedno miasto mo¿e sk³adaæ siê z wielu 
segmentów.

Czerwony dostaje 8 punktów Wyj¹tek: gdy ukoñczone miasto 
ma tylko 2 segmenty, gracz 
otrzymuje tylko 2 punkty (nie 
cztery) oraz 1 punkt za ka¿da 
tarcze, jeœli taka siê znajduje 
w mieœcie.

Gracz, który ma rycerza w ukoñczonym mieœcie liczy sobie po 2 punkty za 
¿eton wchodz¹cy w sk³ad miasta. (Nale¿y policzyæ ¿etony, oddzielne segmenty 
miasta na ¿etonie daj¹ jeden punkt.) Ka¿da tarcza znajduj¹ca siê na 
segmencie w mieœcie daje dodatkowe 2 punkty.

Co siê dzieje, gdy ukoñczone miasto lub droga zawiera wiêcej ni¿ jednego 
pionka?
Mo¿liwe, ¿e w czasie sprytnego uk³adania ¿etonów, na jednej drodze znajdzie 
siê wiêcej ni¿ jeden z³odziej lub wiêcej ni¿ jeden rycerz w mieœcie. Gdy to siê 
stanie, gracz posiadaj¹cy najwiêksza liczbê z³odziei (na drodze) lub rycerzy 
(w danym mieœcie)( otrzymuje wszystkie punkty.
Jeœli dwóch lub wiêcej graczy ma dok³adnie tyle samo pionków na drodze lub 
w mieœcie, otrzymuj¹ oni po tyle samo punktów, ile dostarcza dane miasto lub 
droga.

Nowy ¿eton ³¹czy rozdzielone dot¹d 
segmenty miasta i tworzy jedno wiêksze 
miasto.

Czerwony i Niebieski dostaj¹ po pe³ne 
10 punktów za zakoñczone miasto, 
w kto rym ka¿dy z nich ma po jednym 
rycerzu.

Zakoñczony klasztor
Klasztor zostaje ukoñczony, jeœli w ca³oœci jest 
otoczony ¿etonami. Gracz posiadaj¹cy mnicha 
w zamknie tym klasztorze otrzymuje 9 punktów 
(1 za klasztor i 8 za otaczaj¹ce ¿etony).

Niebieski dostaje 
9 punktów.

Powrót pionka do puli dostêpnych

Po tym jak droga, miasto lub klasztor zostan¹ zakoñczone i podliczone (tylko one), pionki które sta³y na tych lokacjach 

wracaj¹ do w³aœcicieli. Pionki te mog¹ zostaæ u¿yte w dowolny sposób w nastêpnych turach.

Mo¿liwe jest, ze jeden gracz jednoczeœnie uzyska punkty za ukoñczony klasztor, drogê lub miasto oraz postawi pionka 
na w³aœnie po³o¿onym ¿etonie:

1. Ukoñcz drogê, miasto lub klasztor k³ad¹c 
nowy ¿eton.

2. Ustaw pionek na po³o¿onym ¿etonie.
3. Podlicz ukoñczona lokacje .
4. WeŸ pionka, który sta³ na zakoñczonej
    lokacji.Czerwony otrzymuje 2 punkty za 

miasto.
Czerwony otrzymuje 3 punkty za drogê.

£¹ki
Po³¹czone zielone segmenty nazywane s¹ ³¹kami. £¹ki nie s¹ podliczane w czasie gry. Istniej¹ tylko jako miejsca, 
w którym mo¿na ustawiæ farmerów. Farmerzy podliczani s¹ tylko w czasie koñcowego liczenia punktów.

Farmerzy zostaj¹ na ³¹kach a¿ do koñca gry i nigdy nie wracaj¹ do gracza a¿ do koñca gry!
Farmy ograniczane s¹ drogami, miastami oraz krawêdzi¹ ostatniego ¿etonu, za którym ju¿ nic nie le¿y.

Wszyscy 3 farmerzy maja swoje w³asne 
³¹ki. Segmenty dróg i miast oddzielaj¹ 
³¹ki od siebie.

Po do³o¿eniu kolejnego ¿etonu, ³¹ki 3 farmerów 
³¹cz¹ siê. 
Wa¿ne: gracz, który po³o¿y³ nowy ¿eton nie mo¿e 
ustawiæ pionka na ³¹ce, gdy¿ przylegaj¹ce 
segmenty ³¹k maja juz swoich farmerów.



Koniec gry
Na koniec tury gracza, który wyci¹gn¹³ i po³o¿y³ ostatni ¿eton planszy, gra 
siê koñczy. Teraz nastêpuje ostateczne podliczanie punktów.

Ostateczne podliczanie
Wszystkie nieukoñczone miasta, drogi i klasztory zostaj¹ podliczone. Za 
ka¿d¹ nieukoñczon¹ drogê lub miasto gracz, który posiada tam swojego 
z³odzieja lub rycerza, otrzymuje po jednym punkcie za ¿eton wchodz¹cy 
w sk³ad jego miasta lub drogi. Tarcze warte s¹ 1 punkt ka¿da. Za 
nieukoñczone miasta i drogi, które nale¿¹ do wiêcej ni¿ jednego gracza, 
u¿yj zasad opisanych przy ukoñczonych drogach oraz miastach aby 
wskazaæ osoby, które dostaj¹ punkty. Za nieukoñczony klasztor, gracz 
z mnichem na klasztorze otrzymuje 1 punkt za ¿eton z klasztorem 
i 1 punkt za ka¿dy ¿eton 
otaczaj¹cy klasztor.

Punkty za farmerów (£¹ki)
Farmerów podlicza siê w nastêpuj¹cy sposób:

Tylko zakoñczone miasta maja znaczenie.
£¹ka musi miêæ stycznoœæ z zakoñczonym miastem. Odleg³oœæ 
farmera od takiego miasta nie ma znaczenia.
Za ka¿de ukoñczone miasto, z którym ³¹czy siê ³¹ka, gracz posiadaj¹cy farmera na ³¹ce otrzymuje 4 punkty bez 
wzglêdu na wielkoœæ miasta.

Do jednej ³¹ki mo¿e przylegaæ dowolna liczba ukoñczonych miast.

Do jednego miasta mo¿e przylegaæ kilka zaje tych ³¹k. W takim przypadku punkty za miasto otrzymuje ten gracz, 
który ma najwiêcej ³¹k przylegaj¹cych do danego miasta. Jeœli ka¿dy z graczy ma taka sama liczbê farmerów na 
³¹kach przylegaj¹cych do miasta, wszyscy otrzymuj¹ po 4 punkty za to miasto.

Czerwony otrzymuje 
3 punkty za nieukoñ-
czon¹ drogê. ¯ó³ty 
dostaje 5 punktów 
za n ieskoñczony 
klasztor.

Niebieski otrzymuje 2 punkty za nieukoñczone 
miasto, zielony 7 punktów za nieukoñczone 
miasto po lewej. Czarny nie dostaje punktów, 
poniewa¿ zielony ma w mieœcie przewagê.

Niebieski otrzymuje 4 punkty. Za nie zakoñczone 
miasto na drugim ¿etonie z lewej dostaje 0 punktów.

Niebieski dostaje 8 punktów.

Niebieski dostaje 4 punkty a czerwony dostaje 

0 punktów, gdy¿ niebieski ma wiêcej farmerów 

na ³¹kach przylegaj¹cych do zamku. 

Za ma³e miasto czerwony i niebieski dostaj¹ po 4 punkty. Za 
ka¿de du¿e miasto niebieski dostaje 4 punkty. Czerwony nie 
ma ¿adnej farmy przylegaj¹cej do du¿ego miasta wiec nie 
dostaje punktów.

W ten sposób wszystkie miasta zostaj¹ podliczone jedno po drugim. Gdy wszystkie miasta zostaj¹ podliczone, ostateczne 
liczenie punktów jest zakoñczone. Gracz, który zebra³ najwiêcej punktów wygrywa.

Rady
Farmerów zajmuj¹cych ³¹ki k³adŸ „na placach”, dziêki czemu bêdzie ³atwiej ich identyfikowaæ.
Przy koñcowym podliczaniu punktów usuwaj pionki z podliczonych ju¿ obszarów. To pozwoli
³atwiej podliczyæ punkty za farmerów.

Dodatkowe zasady z u¿yciem 12 ¿etonów rzeki
Usuñ pocz¹tkowy ¿eton z gry. Grê rozpocznij uk³adaj¹c 
Ÿród³o, które rozpoczyna rzekê . Na bok od³ó¿ ¿eton z jeziorem 
i przetasuj pozosta³e 10 ¿etonów rzeki. Ci¹gnijcie te ¿etony 
tak, jak w czasie normalnej gry dopóki siê nie skoñcz¹. 
Uk³adajcie ¿etony rzeki tak, aby ka¿dy nastêpny ³¹czy³ siê 
z poprzednim rzek¹. ¯etony rzeki nie mog¹ tworzyæ ciasnego 
zakrêtu w kszta³cie „U”. Gracze mog¹ uk³adaæ pionki na 
¿etonach rzeki tak, jak w czasie normalnej gry z tym, ze nie 
mo¿na zaj¹æ rzeki. Gdy
10 ¿etonów rzeki zostanie u³o¿onych, nastêpny gracz uk³ada 
¿eton z jeziorem po czym gra biegnie dalej tak, jak zazwyczaj 
przy u¿yciu normalnych ¿etonów.

Polskim dystrybutorem gry Carcassonne oraz innych gier niemieckiej firmy 
Hans Im Glûeck jest REBEL.pl. 
Strona firmowa .
Strona dla odbiorco w hurtowych 

www.rebel.pl
http://hurt.rebel.pl



Zawartość
18 kart krajobrazu 6 kart punktacji
8 pionków dla 6 gracza 6 duŜych pionków

Dodatek ten jest grywalny tylko w połączeniu z Carcassonne i moŜe być z nim

zintegrowany w całości lub częściowo, według własnego uznania. Wszystkie zasady
Carcassonne pozostają bez zmian ! PoniŜej zostanie opisane:

18 nowych kart krajobrazu
Zostają układane jak zwykle – łąka do łąki, droga do drogi, część miasta do części miasta.
Pomiędzy nimi znajdują się karty z nowymi budynkami, które zmieniają określoną
punktację.

Karczma nad jeziorem ( 6 kart )

Jeśli wzdłuŜ zamkniętej drogi wybudowano jedną lub więcej karczm, to
właściciel takiej drogi otrzymuje 2 punkty za kaŜdy jej odcinek ( liczba
kart ). Jeśli jednak taka droga nie zostanie zamknięta do końca gry, droga

                 ta nie zostaje punktowana, a jej w łaściciel nie otrzymuje tym samym Ŝadnych
                 punktów.

Niebieski otrzymuje 6 punktów.

Koniec gry, droga nieukończona.
                                                                                                 Niebieski otrzymuje 0 punktów.

Niebieski otrzymuje 6 punktów.
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Katedra ( 2 karty )

Jeśli w zamkniętym mieście znajduje się jedna lub więcej katedr, to 
 właściciel takiego miasta otrzymuje 3 punkty za kaŜdy element miasta
( liczba kart ) i herb. Jeśli jednak budowa takiego miasta nie zostanie
ukończona do końca gry, miasto nie zostaje punktowane a jego właściciel
nie otrzymuje tym samym Ŝadnych punktów.

Niebieski otrzymuje
       24 punkty

Koniec gry miasto nieukończone.
Niebieski otrzymuje 0 punktów.

Kolejne nowe karty krajobrazu

Ta karta ma 4 oddzielne Klasztor dzieli drogę
elementy miasta        na 2 odcinki

Karczma leŜy na prawym                    Ta łąka kończy się tutaj
odcinku drogi
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Karty punktacji ( 6 kart )

Ułatwiają przegląd tymczasowego stanu punktów. Gracz, który
  przekracza pole „ 0 ” planszy punktacji, otrzymuje jedną z takich kart 

     i kładzie przed sobą odwracając stroną pokazującą liczbę 50. Jeśli
     gracz po raz kolejny przekroczy pole „ 0 '', odwraca on kartę punktacji

 na stronę z liczbą 100. Podczas gry w dwójkę dochodzi czasami do sytuacji, Ŝe jeden z
graczy odwraca kartę punktacji po raz trzeci. Wtedy kładzie on obok jeszcze jedną kartę
punktacji z liczbą 50.

Pionki dla 6 gracza
Dzięki większej liczbie kart z tego dodatku, w grze Carcassonne moŜe uczestniczyć 6 osób.

6 duŜych pionków
KaŜdy gracz otrzymuje do swoich 7 pionków, jeden duŜy pionek. MoŜe on być uŜyty jak
kaŜdy inny pionek. Podczas obliczania punktacji liczy się on jak gdyby gracz ustawił w
tym miejscu ( droga, miasto, łąka ) 2 zwykłe pionki. Po obliczeniu punktacji wraca on, 
jak kaŜdy zwykły pionek, do właściciela i w następnej rundzie moŜe zostać ponownie
uŜyty.
Jeśli zagramy go jako „rolnika” pozostaje on, jak pozostali rolnicy, do końca gry na mapie.

        Tylko niebieski otrzymuje 3 punkty za drogę

tłumaczył Alek Pala

Polskim dystrybutorem gier Carcassonne oraz innych gier niemieckiej edycji firmy Hans im
Gluck jest REBEL.pl. Strona firmowa www.rebel.pl . Strona dla odbiorców hurtowych
http://hurt.rebel.pl .

REBEL Centrum gier

ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk
tel. (058) 347 02 04
SprzedaŜ hurtowa:
tel. 0502 352 454
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         Zawartoś ć 
 -  24 nowe karty krajobrazu ( 9 kart z winem, 6 ze zboŜem, 5 z suknem, 4 bez towaru ),  

 -  20 Ŝetonów towaru ( 9 x wino, 6 x zboŜe, 5 x sukno, układamy obok tablicy punktacji ),  

 -  12 nowych pionków w 6 kolorach ( dla kaŜdego gracza 1 świnka i 1 budowniczy ), 
 -   1 woreczek. 

 

Dodatek „Kupcy i budowniczowie” jest grywalny tylko w połą czeniu z Carcassonne. 
Oczywiście moŜna dodać równieŜ pierwszy dodatek „Karczmy i katedry” ( Carcassonne 

plus „Karczmy i katedry” plus „Kupcy i budowniczowie” ). 
Wszystkie zasady Carcassonne pozostają bez zmian ! PoniŜej opisujemy dodatkowe zasady 

tego dodatku. 
 
 

Miasto z zasobami zostaje ukończone 
Jeśli ukończymy budowę miasta, w którym znajdują się 1 lub więcej zasobów to: 

miasto zostaje punktowane w zwykły sposób, natomiast gracz, który dokonał jego 

„zamknięcia” otrzymuje za kaŜdy znajdujący się tam symbol zasobu 1 odpowiadający mu 

Ŝeton towaru ( moŜna powiedzieć, Ŝe jest kupcem tego miasta ), i kładzie go odkryty przed 

sobą. Przy czym nie ma znaczenia czy miał on w tym mieście rycerza, czy teŜ w mieście 
tym w ogóle znajdowali się jacyś rycerze.    

                           

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

                        Czerwony zakończył budowę miasta. Niebieski otrzymuje  

                               10 punktów a czerwony 2 Ŝetony zboŜa i 1 wina. 

 

 
śetony towarów ( przynoszą dodatkowe punkty ) 

 
Gracz, który na końcu gry zbierze największą iloś ć Ŝetonów wina otrzymuje dodatkowo 

10 punktów. To samo dotyczy gracza, z największą liczbą Ŝetonów zboŜa i sukna. Jeśli 

dochodzi do remisu obaj gracze otrzymują pełną liczbę 10 punktów. 
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Przykład gry dwuosobowej: niebieski otrzymuje 20 punktów, czerwony 30. 
 
  
 
Punkty:       10                     0             10                                10                         10                  10 
 
 

Świnka i budowniczy traktowani są jak pozostałe pionki. Muszą być ustawieni na dopiero 
co połoŜoną kartę. Nie moŜna tam ustawić dodatkowego pionka. 

 

Świnka układana jest na łą ce i moŜe podnieś ć wartoś ć miasta dla rolnika. Gracz moŜe 

ułoŜyć świnkę tylko na łące , na której znajduje się juŜ jego rolnik. Świnka pozostaje na 

planszy do końca gry. Podczas punktacji końcowej gracz otrzymuje za kaŜde miasto 
przylegające do tej łą ki 4 punkty zamiast 3. Oczywiście tylko jeśli jest właścicielem tej łą ki. 

O posiadaniu łą ki decydują jak zwykle tylko rolnicy. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Niebieski jest właścicielem tej łą ki. PoniewaŜ na łą ce znajduje się równieŜ jego świnka, 

otrzymuje on za kaŜde „zamknięte” miasto 4 punkty. Niebieski otrzymuje więc 8 punktów. 

Czerwony nie został właścicielem tej łą ki poniewaŜ nie ma większości rolników. 

Otrzymuje więc 0 punktów.  
 

Budowniczy ustawiany jest na drodze lub w mieście i umoŜliwia właścicielowi podwójny 

ruch. Kiedy moŜna ustawić budowniczego i jak wygląda podwójny ruch ? 

Gracz stawia pionka na drodze. 2. W następnym ruchu lub kiedykolwiek pó źniej kładzie 

kartę, która przedłuŜa tę drogę i na niej stawia budowniczego. 3. Jeśli w następnym ruchu 
lub kiedykolwiek później połoŜy kartę która ponownie przedłuŜy lub zamknie drogę z 

budowniczym, wtedy ciągnie dodatkową kartę i kładzie w dowolnym miejscu na planszy. 
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1. Ustawienie pionka.  2. Ustawienie budowniczego.  3. PrzedłuŜenie drogi, ciągnięcie 2 

karty i dowolne jej ułoŜenie. 
 
 

Pozostałe szczegó ły 
- Nie dochodzi do reakcji łańcuchowej. Jeśli gracz ułoŜy  2 kartę ponownie przedłuŜając   

drogę z budowniczym, nie otrzymuje kolejnej karty.  
- Jeśli droga nie zostanie zamknięta po podwójnym ruchu, budowniczy pozostaje na drodze.  

Tak długo jak droga nie zostanie zamknięta gracz moŜe korzystać z przywileju podwójnego 

ruchu na zasadach opisanych wyŜej. Jeśli droga zostanie zamknięta, następuje jej punktacja 

a pionek i budowniczy wracają do gracza. 

- Gracz moŜe ustawić budowniczego na pierwszą jak i drugą ( dodatkową ) kartę. Jeśli na 
przykład droga zostaje zamknięta po pierwszej karcie, gracz ma prawo ustawić właśnie co 

odzyskanego budowniczego na dodatkowo ciągniętej karcie. 

- Na jednej drodze mogą stać budowniczowie kilku graczy. 

- Pomiędzy pionkiem a budowniczym moŜe znajdować się dowolna liczba kart. 

- Wszystko co zostało wytłumaczone na przykładzie drogi ma zastosowanie równieŜ w 
przypadku miasta. W tekście naleŜy jedynie zmienić „drogę”  na „miasto”. 

– Budowniczy moŜe być ustawiany na drodze lub w mieście ale nigdy na łą ce. 

 

Gracz moŜe na przykład ... 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

1.Ustawić pionek. 2. Ustawić budowniczego. 3. Zamknąć drogę i ustawić pionek ( rycerza 
)w części miasta. ( Droga zostaje punktowana. Pionek i budowniczy wracają do gracza ). 
4. UłoŜyć 2 kartę i ustawić tam ponownie budowniczego. 
 

Woreczek z materiału 
Ze względów produkcyjnych karty CARCASSONNE i karty dodatków mogą róŜnić się  

odcieniem kolorów. Jeśli tak nastąpiło moŜna „ciągną ć” karty z woreczka. 

 

Dodatkowe karty krajobrazu 

 

 
                                                                                                                                                                                          

                                                                                    Jedna droga kończy się  
                                                                              w mie ście, druga przy 
                                                                               domku.  
 

 
   

Most nie jest skrzyŜowaniem. Jedna droga przebiega  z lewej do prawej, druga z góry  w 
dó ł.  Części łąki są jednak podzielone. Karta z lewej ma 4 osobne części, karta z prawej 3. 
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              Klasztor dzieli drogę na 3 odcinki.         Ta karta ma 3 oddzielne części miasta. 
 
 
                                                                                                                Tłumaczył Alek Pala 
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Miejsce kultu i heretyk.
Z dodatkiem „miejsce kultu i heretyk” mo¿na graæ z podstawow¹ gr¹ i z ka¿dym z jej dodatków.

jest u¿ywane i . Je¿eli gracz postawi na kafelku
miejsce kultu pionek, to nazywa sie on „heretyk”. Je¿eli gracz po³o¿y miejsce kultu obok
klasztoru z mnichem innego gracza (z którejkolwiek strony - wzd³u¿, wszerz czy na ukos)
i po³o¿y na nim heretyka, to ma miejsce miêdzy nimi, ,

otoczy swój kafelek z klasztorem czy miejscem kultu oœmioma kafelkami tak by
. Drugi gracz nie ma punktu i obaj zabieraj¹ swoje pionki. Gdy

, .
Nie mo¿na po³o¿yæ pionka na po³o¿ony klasztor obok dwóch miejsc kultu i na odwrót.
Gracz nie musi k³aœæ pionka na po³o¿one przez siebie miejsce kultu. Mo¿e po³o¿yæ pionek na ³¹kê
, drogê czy miasto, gdy jest na kafelku.

Miejsce kultu punktowane tak jak klasztor

pojedynek który koñczy sie gdy jeden
z graczy
zapunktowa³ 9 punktami
pojedynek sie nie rozstrzygnie do koñca gry obaj normalnie punktuj¹



Dodatek „KsięŜniczka i smok”  jest grywalny tylko w połączeniu z CARCASSONNE.
Oczywiście moŜna dodać równieŜ pierwszy dodatek „Karczmy i katedry” jak i „Kupcy i

  budowniczowie”( Carcassonne plus „Karczmy i katedry” plus „Kupcy i budowniczowie”
plus „KsięŜniczka i smok” ). MoŜna dodać równieŜ mini dodatki - „Rzeka”, „Król i

    zwiadowca”, „Hrabia Carcassonne”.
 Wszystkie zasady Carcassonne pozostają bez zmian ! PoniŜej opisujemy dodatkowe zasady

tego dodatku.

Przygotowania
30 nowych kart zostaje wmieszane do kart podstawowych. W trakcie rozgrywki zostają
układane według zwykłych reguł. Smok i wróŜka są przygotowani do gry. Figury te nie 
naleŜą do Ŝadnego z graczy i w momencie pojawienia się w rozgrywce mogą stać na
dowolnej karcie.

Nowe karty i ich znaczenie

Wulkan ( 6 kart )

W momencie odkrycia karty z wulkanem zostaje ona ułoŜona jak zwykle,
gracz, który ją odkrył nie moŜe jednak ustawić na niej Ŝadnego pionka.
W tym momencie smok zostaje przemieszczony z dotychczasowego miejsca
właśnie na tę kartę.

Smok ( 12 kart )

W momencie odkrycia karty z symbolem smoka zostaje ona u łoŜona jak
zwykle, a gracz, który ją odkrył moŜe ustawić na niej swój pionek.
Gra zostaje przerwana na chwilę nadleciał smok.

Rozpoczynając od gracza, do którego naleŜy ruch, kaŜdy z graczy musi przesunąć smoka –

dokładnie o 1 kartę pionowo lub poziomo. Smok przemieszcza się zawsze o 6 kart,
niezaleŜnie od liczby graczy ( wyjątkiem ślepy zaułek ).

Smok nie moŜe dwukrotnie znaleźć się na tej samej karcie. Poza tym karta, na której
znajduje się wróŜka jest dla niego tabu ( patrz niŜej ). Jeśli na karcie, którą odwiedza smok 
znajduje się pionek, wraca on do właściciela. Po przejściu smoka gra toczy się dalej.
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Ślepy zaułek
Jeśli smok znajdzie się na karcie, z której ( według zasad ) nie moŜe przejść dalej, jego ruch 
kończy się przedwcześnie.

Przykład z 4 graczami: smok rozpoczyna swój ruch w prawym dolnym rogu.
      Gracz A przesuwa go do góry, gracz B w lewą stronę, gracz C w dół, gracz D

w lewo ( nie moŜe przesunąć go w prawo ). Następnym przesuwającym jest
         ponownie gracz A i przemieszcza on smoka do góry, gracz B przesuwa go
         jeszcze raz do góry i tym samym kończy się ruch smoka. Pionki: czerwony

i niebieski wracają do właścicieli.

Uwaga:
Dopóki nie zostanie zagrana Ŝadna karta wulkanu i smok znajduje się jeszcze poza planszą,

 nie zostaje on zagrywany. Karta z symbolem smoka zostaje od łoŜona ( odkryta ) na bok, w
 zamian za nią zostaje zagrana inna karta. W momencie pojawienia się na planszy smoka,
 wszystkie odłoŜone na bok karty zostają wmieszane w stos i gra toczy się dalej.

Czarodziejskie ścieŜka ( 6 kart )

Jeśli gracz odkryje kartę z czarodziejską ścieŜką, moŜe on ustawić swojego
pionka na tej lub kaŜdej dowolnej karcie planszy. Zachowując przy tym
obowiązujące zasady. Nie moŜe na przykład ustawić go w juŜ podliczanych
rejonach lub takich gdzie znajdują się juŜ inne pionki.

KsięŜniczka ( 6 kart )

Jeśli gracz odkryje kartę z symbolem księŜniczki, układa ją według
                 obowiązujących zasad. Jeśli ułoŜy ją w mieście w którym znajduje się juŜ
                 jeden lub więcej pionków (  rycerzy ), musi on oddać jednego z tam
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stojących ( według jego uznania ) jego właścicielowi. Gracz nie moŜe jednak ustawić na tej
karcie swojego pionka ( równieŜ na łące lub drodze znajdującej się na tej karcie ). Jeśli karta 
ta zostanie ułoŜona w pustym mieście lub w inny sposób gracz moŜe ustawić na niej pionka.

WróŜka ( jej symbol nie znajduje się na Ŝadnej z kart )

Na początku gry stoi obok planszy. Zawsze wtedy, gdy gracz w trakcie swego
                  ruchu nie ustawi na zagranej w łaśnie karcie Ŝadnego pionka, moŜe on
                  ustawić wróŜkę na dowolnej karcie, na której stoi juŜ własny pionek.

       WróŜka ma 3 właściwości :

– Smok nie moŜe wejść na kartę, na której stoi wróŜka. Tym samym pionek stojący na tej
karcie jest strzeŜony przed smokiem.

– Jeśli na początku ruchu gracza, wróŜka stoi przy jednym z jego pionków, otrzymuje on
natychmiast 1 punkt.

– Podczas punktacji rejonu ( miasta, drogi, łąki ), w którym znajduje się wróŜka, gracz,
którego pionek stoi u boku wróŜki otrzymuje 3 punkty niezaleŜnie od tego, czy i ile

    punktów otrzyma on w czasie tej punktacji. Pionek wraca do gracza, wróŜka pozostaje.

Kolejne nowe karty krajobrazu

Klasztor w mieście

Jeśli gracza chce ustawić na tej karcie pionka, musi wybrać dokładnie
miejsce jego ustawienia – albo w mieście albo na klasztorze.

   Ustawiony na klasztorze powoduje punktacje klasztoru ( je śli jest
otoczony 8 kartami, równieŜ gdy miasto go otaczające nie zostało

   zamknięte.

Tunel

   Droga nie zostaje przecięta, dolna i górna łąka równieŜ.

Tłumaczył Alek Pala

Polskim dystrybutorem gier Carcassonne oraz innych gier niemieckiej edycji firmy Hans im
Gluck jest REBEL.pl. Strona firmowa www.rebel.pl . Strona dla odbiorców hurtowych
http://hurt.rebel.pl .

REBEL Centrum gier

ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk
tel. (058) 347 02 04
SprzedaŜ hurtowa:
tel. 0502 352 454
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Opactwa i Burmistrzowie

Dziêki temu rozszerzeniu gracze otrzymaj¹ nowe mo¿liwoœci powiêkszenia swych 
wp³ywów na terenach wokó³ Carcassonne. Podró¿ni handlarze dostarcz¹ swe towary 
wozami do odleg³ych miast i klasztorów. Osady za³o¿one na ¿yznych polach rozwin¹ siê 
szybko i wkrótce wybior¹ w³asnych burmistrzów. Proœci rolnicy bêd¹ mogli wybudowaæ 
obszerne i praktyczne stodo³y, a Koœció³ spróbuje umocniæ sw¹ pozycjê poprzez 
budowanie opactw.

 6 drewnianych wozów

Elementy gry:

6 drewnianych burmistrzów

12 nowych ¿etonów planszy 6 drewnianych stodó³

6 ¿etonów opactw

Przygotowanie
Ka¿dy z graczy otrzymuje 1 opactwo, 1 burmistrza, 1 stodo³ê i 1 wóz i k³adzie je wraz ze swymi 
pionami przed sob¹. W grze obowi¹zuj¹ regu³y podstawowej wersji Carcassonne, 
z uwzglêdnieniem poni¿szych modyfikacji.

Gracz, który chce wy³o¿yæ swe opactwo, na pocz¹tku swej 
tury nie dobiera ¿etonu planszy. Zamiast tego k³adzie na 
stole ¿eton opactwa. ¯eton opactwa mo¿na wy³o¿yæ jedynie 
w puste miejsce otoczone z wszystkich boków le¿¹cymi ju¿ 
¿etonami planszy (zatem ka¿dy bok ¿etonu opactwa musi 
s¹siadowaæ z ¿etonem planszy; ¿etony planszy nie musz¹ 
le¿eæ na skos od po³o¿onego opactwa). W ten sposób 
opactwo wype³nia „dziurê” w mapie. Dopóki na stole nie ma 
takiego miejsca, gracze nie mog¹ wyk³adaæ swych opactw. 
Gracz mo¿e te¿ po³o¿yæ na opactwie swój pion  mnicha. 
Takiego mnicha obowi¹zuj¹ te same zasady, co mnicha na 
klasztorze. Opactwo koñczy segmenty, z którymi siê styka 
swymi czterema bokami. Drogi i miasta s¹ natychmiast 
punktowane. Klasztor jest punktowany, jeœli opactwo jest 
dziewi¹tym ¿etonem potrzebnym do jego ukoñczenia.

Opactwa

Niebieski k³adzie swe opactwo 
i koñczy w ten sposób drogê po 
lewej, na której stoi 

. Miasto poni¿ej opactwa 
i droga na prawo nie s¹ jeszcze 
ukoñczone.

czerwony
pion



Burmistrz

Stodo³y

Podczas swej tury gracz mo¿e zamiast piona wy³o¿yæ 
burmistrza. Burmistrza mo¿na po³o¿yæ tylko w mieœcie, 
w którym nie ma jeszcze ¿adnego piona. Obowi¹zuj¹ 
standardowe zasady k³adzenia piona. Gdy miasto jest 
punktowane, burmistrz liczy siê jak tyle pionków, ile tarcz 
znajduje siê mieszkañców. Na przyk³ad, gdy w mieœcie s¹ 
3 tarcze, burmistrz liczy siê za 3 piony. Jeœli w mieœcie nie 
ma ¿adnych tarcz, burmistrz jest wart 0. Zwyk³y pion jest 
wart 1, du¿y pion z dodatku Karczmy i Katedry (Inns & 
Cathedrals) jest wart 2. Obecnoœæ burmistrza nie wp³ywa na 
wartoœæ punktow¹ miasta. Po punktowaniu burmistrz wraca 
do w³aœciciela.

WYK£ADANIE
Podczas swej tury gracz mo¿e zamiast piona wy³o¿yæ stodo³ê. Stodo³y mo¿na k³aœæ na spojeniu 4 
le¿¹cych ju¿ ¿etonów planszy. Stodo³ê mo¿na po³o¿yæ na spojeniu tylko jeœli owo spojenie styka 
siê z segmentami pól na czterech otaczaj¹cych je ¿etonach. Stodo³ê mo¿na po³o¿yæ nawet jeœli 
na jakimkolwiek segmencie pola, które w ten sposób by siê z ni¹ po³¹czy³o, le¿y czyjœ pion. Raz 
wy³o¿ona stodo³a zostaje w tym miejscu do koñca gry.

PUNKTOWANIE PO WY£O¯ENIU STODO£Y

Farma, na której wy³o¿ona zostaje stodo³a zostaje 
natychmiast punktowana. Gracz, który posiada na 
niej najwiêcej pionów, otrzymuje 3 punkty za ka¿de 
ukoñczone miasto, które styka siê z t¹ farm¹. To, czy 
w³aœciciel stodo³y ma jakieœ piony na tej farmie nie jest 
brane pod uwagê. Po punktowaniu, gracze zabieraj¹ 
z tej farmy swe piony z powrotem. Jednak¿e stodo³a 
pozostaje. W dodatku Handlarze i Budowniczy 
(Traders & Builders), gracz, którego œwinia le¿y na 
punktowanej farmie, otrzymuje 4 punkty za ka¿de 
ukoñczone miasto stykaj¹ce siê z farm¹ (a nie 3, jak 
zwyk³y pion). Po punktowaniu, gracz zabiera swoj¹ 
œwiniê z powrotem.

Burmistrz ma si³ê 3 (za trzy 

tarcze). A zatem to gracz 

otrzymuje 18 

punktów za miasto. 

niebieski

Nie mo¿na wy³o¿yæ stodo³y 

w tym miejscu. Spojenie 

s t y k a  s i ê  z  d w o m a  

segmentami miasta. Stodo³ê 

k³adzie siê tak, by styka³a siê 

tylko z segmentami pól. 

Niebieski k³adzie sw¹ stodo³ê. 

otrzymuje 6 punktów za oba 

ukoñczone miasta i zabiera swój pion 

z powrotem.

¯ó³ty



Nie mo¿na k³aœæ pionów na segmentach 
pól po³¹czonych z czyj¹œ stodo³¹. Na 
jednej farmie mo¿e znajdowaæ siê tylko 
jedna stodo³a. Oczywiœcie po³¹czenie 
dwóch farm, na których ju¿ le¿¹ stodo³y, 
jest zgodne z regu³ami. Kiedy gracz 
k³adzie ¿eton planszy, który ³¹czy farmê 
ze stodo³¹ z farm¹ bez stodo³y, 
nowopowsta ³a  du¿a  fa rma jes t  
natychmiast punktowana, po czym 
gracze zabieraj¹ z powrotem swe piony. 
Jednak¿e w tym przypadku gracze 
otrzymuj¹ za ka¿de ukoñczone miasto 
tylko po jednym punkcie (w przypadku 
œwiñ z dodatku Handlarze i Budowniczy 
(Traders & Builders) za ukoñczone miasto 
otrzymuje siê 2 punkty).

PUNKTOWANIE POPRZEZ £¥CZENIE FARM Po po³o¿eniu 

¿etonu ³¹cz¹cego 

obie farmy, 

nowopowsta³a

farma zostaje 

natychmiast

spunktowana.

Pion

przynosi w sumie 

2 punkty  za dwa 

ukoñczone

miasta, a 

nastêpnie zostaje 

zabrany przez 

gracza z 

powrotem.

czerwonego

PUNKTOWANIE NA KOÑCU GRY

Na koñcu gry, w³aœciciel stodo³y otrzymuje 4 punkty za ka¿de ukoñczone miasto stykaj¹ce siê
z farm¹, na której stoi jego stodo³a; odleg³oœæ miasta od stodo³y nie ma znaczenia. Jeœli na jakiejœ 
farmie jest wiêcej stodó³ (w wyniku po³¹czenia farm), wszystkie punktuj¹ tak samo (4 punkty za 
miasto). Stodo³y nie mo¿na usun¹æ  ani przez Smoka (dodatek Ksiê¿niczka i Smok; Princess & 
Dragon) ani przez wie¿ê (dodatek Wie¿a; The Tower).

Podczas swej tury gracz mo¿e zamiast swego piona wy³o¿yæ na stó³ wóz. Wóz k³adzie siê na 
drogê, miasto lub klasztor, na którym nie le¿y ¿aden inny wóz ani pion. Nie mo¿na po³o¿yæ wozu 
na segmencie pola. Kiedy zostaje ukoñczona droga, na której stoi wóz, punktuje siê go jak 
normalnego piona. Po punktowaniu gracz mo¿e wzi¹æ swój wóz z powrotem. Mo¿e te¿ 
przemieœciæ ów wóz na inn¹ nie ukoñczon¹ drogê, miasto lub klasztor po³¹czone z segmentem, 
na którym w³aœnie sta³ punktowany wóz. Na drodze, mieœcie lub klasztorze, na które 
przemieszczany jest wóz, nie mo¿e staæ ¿aden inny wóz ani pion. Wóz zawsze liczy siê jak pion 
podczas punktowania. Jeœli nie ma ¿adnej wolnej drogi, miasta ani klasztoru, na który móg³by 
przemieœciæ siê wóz po punktowaniu, wtedy gracz musi wzi¹æ go z powrotem z planszy.

Wozy

Niebieski otrzymuje 4 punkty za ukoñczon¹ drogê. Mo¿e 
on teraz przemieœciæ swój wóz do klasztoru po³¹czonego 
z w³aœnie ukoñczon¹ drog¹, lub na drogê poni¿ej 
spunktowanej drogi. Nie mo¿e on przemieœciæ swego 
wozu na drogê, na której stoi pion , mimo ¿e 
jest ona po³¹czona z dopiero co spunktowan¹ drog¹.

czerwonego



Niebieski otrzymuje 2 punkty 
za ukoñczon¹ drogê. Mo¿e on 
teraz przemieœciæ swój wóz do 
miasta po³¹czonego z w³aœnie 
ukoñczon¹ drog¹. Nie mo¿e 

natomiast przemieœciæ wozu na drogê, na 
której stoi , mimo ¿e jest ona 
po³¹czona z dopiero co spunktowan¹ drog¹. 
Nie mo¿e on te¿ przemieœciæ wozu na drogê 
po³¹czon¹, ale ju¿ ukoñczon¹.

czerwony pion

Niebieski
otrzymuje 14 
punktów za 
ukoñczone
miasto. Mo¿e on 
teraz
przemieœciæ swój 
wóz na drogê 
wychodz¹c¹ z 
prawej strony 
miasta. Nie 
mo¿e natomiast 
przemieœciæ
wozu na 
ukoñczon¹ ju¿ 
drogê.

Opis nowych ¿etonów planszy

Ten ¿eton posiada dwa oddzielne 
segmenty. Miasto z mieszkañcem 
przechodzi w ³¹kê. Jest to istotne podczas 
punktowania pionów na farmach. 

Ten ¿eton 
posiada 2 
oddzielne
segmenty.

Droga nie jest zak³ócona. W ni¿szej czêœci nie 
dzieli ona segmentu pola; w górnej czêœci 
natomiast oddziela ona segmenty pól. Jest to 
istotne podczas punktowania pionów na 

Droga
koñczy siê 
na polu. 

Drogi stykaj¹ siê z miastami, 
p r z e z  c o  p o w s t a j ¹  3  
oddzielne segmenty pól na 
ka¿dym z ¿etonów. 

Droga nie koñczy siê, 
ale biegnie dalej we 
w s z y s t k i c h  3  
kierunkach.



ObwoŸni kupcy przybywaj¹ do kraju i przygotowuj¹ bazary, na których oddadz¹ siê sztuce 
targowania. W tym samym czasie in¿ynierowie doskonal¹ budowê dróg z wykorzystaniem 
nowych mostów, a wszêdzie wokó³ wyrastaj¹ niewielkie grody obronne, gwarantuj¹ce 
bezpieczeñstwo najbli¿szej okolicy.

Wszystkie regu³y z gry podstawowej Carcassonne zostaj¹ zachowane. W dalszej czêœci opisano 
dodatkowe zasady dla niniejszego rozszerzenia.

12 drewnianych mostów

12 nowych kafelków krajobrazu oznaczonych                   12 ¿etonów „gród”

Zawartoœæ:

Przygotowanie

12 nowych kafelków krajobrazu nale¿y wymieszaæ z kafelkami pochodz¹cymi z gry podstawowej. 
Pojawi¹ siê one w grze na zwyk³ych zasadach.
Ka¿dy z graczy otrzymuje mosty i grody:
Przy 2 do 4 graczach ka¿dy otrzymuje 3 mosty i 3 grody.
Przy 5 i 6 graczach ka¿dy otrzymuje 2 mosty i 2 grody.

Bazar (8 kafelków)

Kiedy zostanie ods³oniêty kafelek z bazarem, najpierw gracz wyk³ada go 
w zwyk³y sposób. Nastêpnie odbywa siê targ, podczas którego zostaj¹
zlicytowane kafelki krajobrazu: Zagrywaj¹cy odkrywa tyle kafelków obrazu, ile

graczy bierze udzia³ w rozgrywce. Teraz nastêpny z graczy wybiera jeden 
z kafelków i oznajmia, ile punktów oferuje, by móc go otrzymaæ (mo¿e równie¿ zaoferowaæ 
0 punktów). Nastêpnie ka¿dy z pozosta³ych graczy kolejno jeden raz albo podwy¿sza cenê albo 
pasuje.

Jeœli wszyscy gracze mieli okazjê podwy¿szyæ cenê lub spasowaæ, gracz, który wybra³ kafelek musi 
siê zdecydowaæ na:

zakup kafelka od najwy¿ej licytuj¹cego i oddanie mu  wylicytowanej liczby punktów
LUB
sprzeda¿ kafelka najwy¿ej licytuj¹cemu i otrzymanie od niego wylicytowanej liczby punktów. 

Wylicytowana liczba punktów zostaje zaznaczona na torze punktacji: kupuj¹cy odejmuje j¹, 
a sprzedaj¹cy dodaje do punktów uzyskanych do tej pory. W przypadku gdy gracz, który wybiera³ 
kafelek, licytowa³ jako jedyny, odejmuje on po prostu wylicytowan¹ liczbê punktów (nikt inny nie 
otrzyma tych punktów).



Mosty

Teraz przychodzi kolej na nastêpnego gracza, który podczas trwania targu jeszcze nie otrzyma³ 
kafelka. Wybiera on znowu jeden z kafelków i podaje cenê za niego. Gracz, który otrzyma³ kafelek, nie 
mo¿e ju¿ licytowaæ. Ostatni kafelek zabiera (gratis) ten z graczy, który jeszcze nie otrzyma³ ¿adnego.

W zasadzie mo¿e siê zdarzyæ na pocz¹tku gry, ¿e gracz bêdzie mia³, na skutek targu, mniej ni¿ 
0 punktów. Po tym, jak wszystkie kafelki zostan¹ rozdysponowane, gracze po kolei wyk³adaj¹ swoje 
kafelki nabyte w drodze licytacji. Zaczyna nastêpny gracz po zagrywaj¹cym.

Przyk³ad dla 3 graczy:

Gracz doci¹ga kafelek. Jest to kafelek z bazarem. Wyk³ada go i umieszcza 
na nim swój pionek. Nastêpnie odkrywa 3 kafelki krajobrazu. zagrywa jako 
nastêpny, wybiera jeden z kafelków i oferuje za niego 2 punkty.
pasuje. oferuje 3 punkty. chcia³by zatrzymaæ ten 
kafelek dla siebie. P³aci zatem (najwy¿ej licytuj¹cy) 
3 punkty, tzn. cofa, a przesuwa do przodu swój 
znacznik na torze punktacji o 3 oczka.

Teraz wybiera jeden z pozosta³ych kafelków i oferuje za niego 
2 punkty. podbija cenê do 3 punktów, po czym 
oddaje mu wybrany kafelek, inkasuj¹c 3 punkty. 

Teraz pozosta³ tylko jeden kafelek, który za darmo bierze .

Pocz¹wszy od wszyscy wyk³adaj¹ teraz wylicytowane kafelki.

Brak reakcji ³añcuchowej: Jeœli podczas targu pojawi siê inny kafelek bazaru, jego wy³o¿enie nie 
powoduje dok³adania kolejnych kafelków. Dopiero wtedy, gdy wszystkie doci¹gniête kafelki zostan¹ 
rozdysponowane i do³o¿one, mo¿e mieæ miejsce nastêpny targ.
Inny wariant: Doci¹ga siê tyle kafelków, ilu graczy bierze udzia³ w rozgrywce. Pocz¹wszy od 
nastêpnego gracza, ka¿dy kolejno wybiera jeden z kafelków i wyk³ada go jak podczas normalnego 
ruchu. Odbywa siê to do momentu, w którym wszystkie kafelki zostan¹ rozdysponowane. Dalej gra 
przebiega w normalny sposób.

czerwony

Czerwony
czerwonemu
czerwony

Czerwony

Niebieski

Niebieski

niebieski

niebieskiego

Zielony

zielony
zielony

zielony

Podczas swojego ruchu gracz mo¿e, dodatkowo do wy³o¿enia kafelka 
i opcjonalnego umieszczenia pionka, zbudowaæ jeden most. Mosty s¹
kontynuacj¹ dróg, tzn. prowadz¹ ponad kafelkiem i licz¹ siê identycznie jak
odcinek drogi na kafelku krajobrazu. 

Podczas wznoszenia mostów musz¹ zostaæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

Mosty mog¹ zostaæ zbudowane na w³aœnie wy³o¿onym kafelku krajobrazu lub na kafelku,
który jednym bokiem graniczy z w³aœnie wy³o¿onym kafelkiem.
Oba koñce mostu musz¹ znajdowaæ siê na ³¹ce (nie w miastach, na drogach, rzekach, itp.).

Gracz mo¿e wy³o¿yæ kafelek równie¿ w taki sposób, ¿e droga bêdzie siê koñczy³a na ³¹ce, jeœli 
nastêpnie przed³u¿y on tê drogê przy pomocy mostu. Na kafelku mo¿e zostaæ umieszczony pionek. 
Jeœli most zosta³ postawiony na w³aœnie wy³o¿onym kafelku, pionek mo¿e byæ ustawiony równie¿ na 
moœcie. £¹ki lub miasta znajduj¹ce siê pod mostami nie s¹ podzielone. Dopuszczalne jest równie¿ 
wzniesienie kilku mostów obok siebie.



Grody obronne

Przyk³ady:
Wznoszenie mostów 
na w³aœnie do³o¿onym 
kafelku:

rozbudowuje
swoje miasto. Poniewa¿ 
nowy kafelek nie przed³u¿a 
drogi, przenosi j¹,
przy pomocy mostu, nad 
now¹ czêœci¹ miasta. 

Czerwony

czerwony

Budowanie mostów na 
kafelku przylegaj¹cym 
do w³aœnie 
wy³o¿onego:

wyk³ada kafelek i 
zajmuje drogê. Przy pomocy 
mostu przenosi drogê nad 
miastem na przylegaj¹cym 
kafelku.

Czerwony

Nastêpny ruch:

zamyka drogê 
i otrzymuje 

3 punkty (most, tak jak normalny odcinek 
drogi, daje 1 punkt).

Niebieski

Mosty mog¹ byæ wybudowane jeden 
za drugim i ponad (nawet zajêtymi) 
klasztorami.

W tym miejscu budowa mostu nie jest dozwolona, bo jeden 
z jego koñców znalaz³by siê na drodze.

Kiedy gracz utworzy miasteczko, sk³adaj¹ce siê tylko 
z dwóch zaokr¹glonych polówek, w³aœciciel takiego
miasteczka mo¿e siê zdecydowaæ, czy je ukoñczyæ 
i podliczyæ w normalny sposób (4 punkty) czy te¿ mo¿e 

rozbudowaæ do grodu obronnego. Jeœli w³aœciciel postanowi wznieœæ gród, 
k³adzie swój element „gród” w takim mieœcie i przestawia pionek, który 
znajdowa³ siê w mieœcie, na gród.
Miasteczko, które przebudowane zosta³o w gród, nie liczy siê jeszcze jako 
ukoñczone.
Podczas budowy grodu nie otrzymuje siê punktów. Gracz otrzymuje punkty dopiero, gdy 
w nastêpnym ruchu zostanie ukoñczona pierwsza budowla (klasztor, miasto lub droga) 
w s¹siedztwie grodu. Œciœlej mówi¹c: Czêœæ ukoñczonej budowli musi znajdowaæ siê na jednym lub 
wiêcej kafelkach z s¹siedztwa. S¹siedztwo tworz¹ 2 kafelki, na których le¿y gród oraz po 2 kafelki 
z jego lewej i prawej strony, a zatem w sumie jest to 6 kafelków.

Kafelki/miejsca 1-6 tworz¹ s¹siedztwo . Budowle, za które w³aœciciel grodu 
obecnie móg³by dostaæ punkty to:

czerwonego grodu

klasztor na polu 1 
droga na polu 1
miasto powy¿ej pola 3 
miasto z prawej strony pola 6 
(Miasteczko z³o¿one z czêœci 3 i 6 zosta³o podliczone przed 
budow¹ grodu i z tego powodu nie mo¿e ju¿ daæ punktów.)



Przyk³ad podliczenia grodu:
Miasto zosta³o ukoñczone
i da³o mu 20 punktów. Poniewa¿ jedna 
czêœæ miasta (6) znajduje siê 

w s¹siedztwie 
, a miasto jest 

pierwsz¹ budowl¹ 
w s¹siedztwie, która 
zosta³a ukoñczona, 

równie¿ otrzymuje 20 
punktów. Oba pionki trafiaj¹ z powrotem 
do zasobów graczy.

niebieskiego

czerwonego
grodu

czerwony

Dopiero gdy budowla (klasztor, miasto, droga lub inny gród), która pojawi siê na co najmniej jednym 
z tych 6 kafelków, zostanie ukoñczona, gród uznaje siê za ukoñczony. W³aœciciel tej budowli oraz 
w³aœciciel grodu otrzymuj¹ po pe³nej liczbie punktów przys³uguj¹cych za budowlê. Nastêpnie pionki 
zabierane s¹ z powrotem do zasobów. ̄ etony grodów pozostaj¹ na swoich miejscach. 

Ponadto obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce regu³y:

Gród na ³¹ce liczy siê podczas koñcowego podliczania ch³opów (farmerów) jako 4 punkty (zamiast 3, 
jak przy normalnym mieœcie), wzglêdnie daje 5 punktów ze œwink¹ (rozszerzenie Kupcy 
i budowniczowie) lub dworem (stodo³¹) (rozszerzenie Opactwo i burmistrz).

T³umaczenie: Meehoow

Klasztor nale¿y do s¹siedztwa tylko wtedy, gdy sam pojawi siê na jednym z 6 kafelków (zobacz 
wy¿ej, kafelek nr 1), a nie nale¿y wtedy, gdy pojawi siê tam tylko jeden z 8 kafelków z otoczenia 
klasztoru.

Pionek z grodu zawsze punktuje za nastêpn¹ ukoñczon¹ budowlê. Nie mo¿na go pozostawiæ, 
aby zapunktowa³ za kolejn¹ ukoñczon¹ budowlê.

Nie jest istotne, czy ukoñczona budowla zosta³a podliczona. Gród daje równie¿ punkty za 
budowle, na których nie ma ¿adnych pionków.

W przypadku, gdy poprzez w³aœnie do³o¿ony kafelek, w s¹siedztwie zosta³o ukoñczonych wiêcej
budowli, w³aœciciel grodu decyduje, za któr¹ z nich otrzyma punkty. Jeden gród daje punkty tylko 
za jedn¹ budowlê.

Poniewa¿ podczas budowy grodu miasteczko nie zostaje ukoñczone, dwa zajête grody mog¹ 
znajdowaæ siê obok siebie. Gdy jeden z nich zostanie podliczony, bêdzie siê liczy³ dla drugiego jako 
ukoñczona budowla i oba z nich dadz¹ jednakow¹ liczbê punktów.

Za gród, na którym na koñcu gry znajduje siê pionek, gracz nie otrzymuje punktów. Gród ten nie 
punktuje równie¿ przy podliczaniu ³¹ki.

Podczas wznoszenia grodu nie ma znaczenia, kiedy zajêto (pionkiem) miasteczko: czy podczas 
wy³o¿enia pierwszej jego po³ówki czy podczas dok³adania drugiej.


