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Játékelemek

• 18 új területlapka (        jellel megjelölve) 

•  18 birka- és farkaskorong
2 db 4 birkás, 2 db farkas

• 1 vászonzsák

•  6 pásztor
a 6 játékos színben

Előkészületek

A birka- és farkaskorongok mind kerüljenek be a zsákba. Minden játékos megkap-
ja a színének megfelelő pásztort, amit az alattvalóihoz tesz. Az új területlapkákat 
keverjétek a többihez. Az ehhez a kiegészítőhöz tartozó szabályok kivételével az 
alap Carcassonne minden szabálya érvényben marad. .

Pásztor és a birka

Pásztor használata: Ha a játékos olyan területlapkát tesz le, amin rét is van, 
akkor eldöntheti, hogy egy alattvalót tesz a lapkára, mint rendesen, vagy ehelyett
a pásztorát küldi a rétre. Ha a pásztorát küldi, akkor azonnal húznia kell egy 
korongot a zsákból. Ha egy birkakorongot húzott, akkor azt a pásztor mellé teszi a 
rétre. Ha egy farkaskorongot húzott, akkor azt vissza kell tegye a zsákba ÉS a
pásztor visszakerül a talonjába. A játékos a pásztorát akkor is küldheti a rétre, ha
az újonnan lerakott lapka olyan rétet bővít, amin már van egy paraszt, de nem 
küldheti a pásztorát olyan rétre, amin már van másik pásztor.

A Pásztorok a réteken egész Carcassonneban békésen várakoznak, hogy a teljes 
birkanyájukat összegyűjtsék. Azonban óvatosnak kell lenniük, hogy a farkas 

felbukkanása előtt a nyájukat a biztonságos karámjukba vezessék. A dombokon 
átveheted az irányítást a már elveszettnek hitt területek felett. És a sok 

szerzetes mindig boldog, ha szőlőültetvény van a kolostora mellett.

(4 db 1 birkás, 5 db 2 birkás, 5 db  3 birkás, 

Egy birkanyáj bővítése: Ha a játékos egy új lapka lerakásával növeli azt a rétet, 
ahol a pásztora van, akkor először az alap lerakási szabályok szerint letehet egy 
alattvalót, majd a következő két speciális akcióból választhat egyet:

• Bővíti a nyájat (másik korong húzásával a zsákból) VAGY
• Betereli a nyájat a karámba (birkakorongok értékelése)

Dombok és BirkákDombok és Birkák
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Példa: A Piros és a Kék pásztor ugyanazon 
a réten áll. 4 birkakorong van az összesített 
nyájban, amin összesen 8 birka van. A Pi-
ros játékos köre van, növeli a rétet, és úgy 
dönt értékeli a birkákat. A Piros és a Kék
játékos is 8 pontot szerez. Az összes birka 
visszamegy a zsákba, és mindkét játékos 
visszaveszi a pásztorát a saját talonjába.

Ha a Piros játékos úgy döntött volna, hogy 
bővíti a nyájat és farkaskorongot húzott 
volna, akkor egyik játékos sem szerzett vol-
na pontot.  

• A nyáj bővítése
A játékos húz egy korongot a zsákból. Két lehetőség van:

1. Egy birkakorongot húzott - A nyáj növekszik. A játékos leteszi a korongot a 

pásztorához a többi mellé. 
2. Egy farkaskorongot húzott - A farkas elüldözi a bárányokat! A játékosnak az 

összes birkakorongot vissza kell tennie a rétről a zsákba (a farkaskoronggal 
együtt), és a pásztorát értékelés nélkül visszateszi a talonjába.

• A nyáj karámba terelése
A játékos dönthet úgy, hogy új korong húzása helyett értékeli a pásztora nyáját. A
réten összegyűjtött egyes korongokon látható minden egyes birkáért kap 1 pontot
(azaz a korongok értéke 1-4 pont). Az értékelés után a játékos minden birkakoron-
got visszatesz a rétről a zsákba, és a pásztorát visszateszi a talonjába.

Ha egynél több pásztor van a réten: Azáltal, hogy eredetileg különálló rétek 
összekapcsolódnak, egynél több pásztor is lehet ugyanazon a réten. Ha ilyen követ-
kezik be, akkor minden birka az újonnan összekötött réten ugyanannak a nyájnak 
a része, és (értékeléskor) az azon a réten tartózkodó minden pásztornak pontot fog 
adni. Ilyen esetben, ha egy birkakorong kerül a nyájhoz, akkor lényegében mind-
egyik pásztorhoz tartozni fog. Ha az egyik pásztor úgy dönt, hogy értékeli a nyáját, 
akkor az azon a réten tartózkodó összes pásztor ugyanannyi pontot szerez (az azon 
a réten található összes korongon látható birkákat összegezve), az összes érintett 
játékosnak vissza kell tennie a birkakorongjait a zsákba, és a pásztoruk pedig a ta-
lonjukba kerül vissza. Ha egyik játékos farkaskorongot húz a zsákból, akkor a réten 
álló összes pásztor nyája elveszik. A teljes rét összes birkakorongja visszakerül  a 
zsákba (a farkaskoronggal együtt), és arról a rétről az összes pásztort értékelés nél-
kül vissza kell tenni a játékos talonjába.

A pásztor nem alattvaló. A játékosnak, ha értékelni akarja a pásztorát, a “Nyáj 
karámba terelése” akciót kell választania. A pásztort nem befolyásolja a játék többi 
pontozása, és ő sem befolyásolja a játék többi pontozását.

Ha a játék végén a réteken még vannak
pásztorok birkákkal, akkor értük NEM 
jár pont.
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Példa: A Piros és a Kék játékosnak is 1 lo-
vagja van az elkészült városban. A Piros lovag 
a városban, egy dombon áll. Így a Piros játé-
kos nyeri a holtversenyt, és 10 pontot szerez.
A Kék játékos nem kap pontot.  

Dombok (Ötlet: Manfred Keller)

Lerakás és foglalás: Ha a játékos olyan terület-
lapkát húz, ami egy dombot is ábrázol, akkor 
azonnal húz egy második lapkát, amit képpel le-
felé tartva betesz a Domblapka alá anélkül, hogy 
megnézné a második lapkát.

Ezután az általános lerakási szabályoknak megfelelően leteszi a két lapka magas 
dombot, és tehet rá alattvalót. A megnövekedett magasságot leszámítva, a domb-
lapka teljes értékű területlapka, ugyanolyan területrészekkel (város, út, rét), mint 
a többi lapka, és az alapjáték szerint használható.
A domb értékelési hatása: Ha egy olyan terület (város, út vagy rét) kerül értéke-
lésre, amin több játékosnak van alattvalója, akkor a dombon (és az adott terü-
leten) lévő alattvaló a holtversenyt a tulajdonosa javára dönti. Az a játékos kapja 
a pontokat, akinek dombon van az alattvalója. A holtversenyben érintett többi 
játékos, akinek nincs alattvalója egy dombon, nem kap pontot azért a területért.
Ha nincs holtverseny, akkor a dombon lévő alattvalónak nincs plusz jelentése. Az 
értékelés után a dombon lévő alattvaló, mint általában, visszakerül a játékos ta-
lonjába. Ez a dombszabály a játék végi értékeléskor is érvényes.

Szőlőültetvény

Lehelyezés: Az olyan területlapka lehelyezése is az általános lehe-
lyezési szabályok szerint történik, amire szőlőültetvény van rajzol-
va. Ha egy kolostor elkészül és értékelik, akkor a tulajdonosa a 
kolostort körülvevő 8 területlapkán található minden egyes szőlő-
ültetvényért 3 pontot kap. Egy szőlőültetvény több kolostornak is 
adhat plusz pontokat.

A játék végén a befejezetlen kolostorok körüli 
szőlőültetvényekért nem jár a plusz pont.

Példa: A Piros játékos épp befejezett egy kolostort, 
amit most értékelni kell. Két szőlőültetvény van 
a kolostor körül. Ezért Piros játékos 9 + 3 + 3 = 
15 pontot kap. Ha Kék játékos kolostora a játék 
során később elkészül, akkor ő is megkapja a plusz 3 
pontot a közvetlenül a kolostora feletti területlapkán 
látható szőlőültetvényért.
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Keresd fel a weboldalunk www.carcassonne.de-t, hogy minden megtudj a Carcassonneról, és a kérdéseidre 
választ kapj, itt részt vehetsz versenyeken, és a legújabb információkhoz juthatsz hozzá.

A doboz apró alkatrészeket tartalmaz, 
amelyek veszélyt jelentenek 3 évesnél kiseb-
beknek (lenyelhetik azokat). Tartsa távol 
tőlük!

Forgalmazó: Gamer Café Kft.  
2030 Érd, Béke tér 4/d

web: www.compaya.hu
email: info@compaya.hu

Új területlapkák (* Ötlet: Jan König)

Ennek a lapkának a jobb oldala 
városterület, két különálló vá-
rosrésszel. Ha egy olyan lapka kerül 
mellé, amin városrész van, akkor 
a két rész összekötésre kerül.

Ennek a lapkának a jobb oldala rét 
terület, két különálló réttel. Ha egy 
olyan lapka kerül mellé, amint rét 
van, akkor a két rész összekötésre 
kerül.

Speciális eset: Ha ez a két lapka az ábrázolt módon 
kerül egymás mellé, akkor mind a négy korábban kü-
lönálló városrész 1 várossá áll össze. 
(Ezek a lapkák szándékosan asszimetrikusak.)

Speciális eset: Ha ez a két lapka az ábrázolt módon 
kerül egymás mellé, akkor a két városrész nem számít
összekapcsoltnak. És a felső és alsó rét sem számít össze-
kötöttnek.

Példa: A jobb oldali lapka összekö-
ti a bal oldali lapka két, korábban 
különálló városrészét.

Példa: A jobb oldali lapka összeköti 
a bal oldali lapka két, korábban kü-
lönálló rétjét.

Speciális szabályok a Hercegnő és a Sárkány kiegészítőhöz: Ha a sárkány 
olyan területlapkára lép, ahol egy pásztor áll (a birkakorongjaival), akkor sárkány 
megeszi a pásztort és a birkáit. A játékos visszaveszi a pásztort a talonjába, a 
birkakorongokat pedig visszateszi a zsákba. Ez az egy kivétel van a “sárkány 
csak alattvalókat eszik” szabály alól. A birkák (és a pásztor) egyszerűen túl 
finomnak tűnnek a sárkánynak, és sajnos nem tudja megkülönböztetni őket…

A házikó az utat 2 rész-
re osztja (és a részek 
vége).

A két város között a rét 
területek nem állnak 
összeköttetésben.


