
 

 

 Carcassonne er den sør-franske byen som i våre dager 
er kjent for sine imponerende og godt bevarte middel-
alderbefestninger. La oss reise tusener av år tilbake i 
tid, til lenge før Carcassonnes mektige murer og tårn 
ruvet over landskapet. For å overleve jaktet 
menneskene på ville dyr, de samlet bær og fanget fisk. 
Vi har fortsatt hulemalerier og inskripsjoner som 
forteller oss om livet på denne tiden. 
 
 
 

INNHOLD 
• 79 landskapsbrikker (inkludert en startbrikke 

med vulkan, med svart ”C” på baksiden) 

• 12 bonusbrikker 

• 1 poengbrett 

• 5 verdibrikker 

• 30 stammemedlemmer i fem farger (skal brukes 
som jegere, fiskere og samlere) 

• 10 hytter i fem farger 

• 10 grønne treskiver 

• Spilleregler 
 
 

SPILLETS MÅL 
Spillerne legger ut landskapsbrikker i runde etter runde, 
derved oppstår enger, skoger og elver. Underveis 
gjelder det å plassere ut sine stammemedlemmer og 
fiskehytter for å kapre poeng. Vinner gjør den som etter 
sluttopptellingen har flest poeng. 
 
 

FØR DERE BEGYNNER 
Startbrikken med vulkanen legges med forsiden opp på 
midten av bordet. De resterende 78 landskapsbrikkene 
legges med forsiden ned i flere stabler rundt om på 
bordet, slik at alle spillere har lett tilgang på nye 
brikker. Deretter stokkes de 12 bonuskortene og legges 
i en stabel med forsiden ned. Poengbrettet legges ute på 
siden, med verdibrikkene i en stabel ved siden av. 
Alle spillere mottar 6 stammemedlemmer og 2 
fiskehytter i sin farge. Et av stammemedlemmene settes 
på felt 0 på poengbrettet. De øvrige 5 medlemmene og 
hyttene setter spilleren foran seg. 
Yngste spiller bestemmer hvem som skal begynne. 
 
 

SPILLETS GANG 
Turen går med klokka rundt bordet. Når det er din tur, 
kan du utføre disse handlingene i angitt rekkefølge: 
1. Spilleren må trekke en landskapsbrikke fra en 

av stablene (ikke fra bonusstabelen!) og 
plassere den på bordet. 

2. Spilleren kan sette ut et stammemedlem eller 
en fiskehytte på den nye brikken. 

3. Har den nye brikken ført til at en skog eller en 
elv er komplett, utdeles poeng for dette.  

 

Å LEGGE UT LANDSKAPSBRIKKER 
Som første handling i din runde må du legge ut en 
landskapsbrikke fra en av stablene. Brikken kan godt 
være synlig for alle spillere mens du tenker, hvis noen 
har lyst til å komme med råd eller tips. Følgende regler 
gjelder for plassering av brikken: 
 

* Den nye brikken må ligge kant i kant med 
minst en av de andre brikkene som finnes på 
bordet. Det er ikke tillatt å bare berøre i 
hjørnene. 
* Alle enger, elver og skoger må videreføres, de 
kan ikke stoppe i kanten mellom brikkene. 
* Noen ganger passer ikke den nye brikken inn 
på noen som helst måte, hvordan du enn vrir og 
vender den. Denne tas i så fall ut av spill, og du 
trekker en ny brikke. 

 
 

Å SETTE UT STAMME- 
MEDLEM ELLER HYTTE 
Straks landskapsbrikken er plassert, har spilleren 
muligheten til å sette ut enten et stammemedlem eller 
en hytte. Følgende regler gjelder: 
 

* Du kan aldri sette ut mer enn én spillefigur 
per runde. Enten medlem eller hytte. 
* Spillefiguren må tas fra ditt eget forråd. 
* Spillefiguren må settes på den 
landskapsbrikken du nettopp har lagt ut, aldri på 
noen av de eldre. 
* Du må bestemme deg for hvilken del av 
landskapsbrikken figuren skal stå på. Figuren 
må stå enten stå på en eng, i en skog eller i 
vann. Fiskehytta kan bare stå i en elv eller en 
innsjø, stammemedlemmet hvor som helst. 
(Se eksempler øverst på side 3 i de tyske 
reglene). 
* Det kan ikke stå noen annen spillefigur i den 
samme skogen, engen eller elva som du setter 
din figur. Husk at en landskapstype kan strekke 
seg over flere landskapsbrikker. Du kan altså 
bare gjøre hevd på et område som ikke allerede 
er tatt. 
(Se eksempler nest øverst på side 3 i de tyske 
reglene.) 
Det er allikevel mulig at det etterhvert havner 
flere spillefigurer i det samme landskapet. Vi 
kommer tilbake til hvordan dette er mulig lenger 
ut i reglene. 

 
Går en spiller tom for spillefigurer (medlemmer og 
hytter), kan han heretter bare legge ut 
landskapsbrikker. Men det er ingen grunn til panikk! 
Straks en skog eller elv er ferdig utlagt, vil du få tilbake 
stammemedlemmene som står her (se Å TA TILBAKE 
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  STAMMEMEDLEMMER). Hytter blir imidlertid stående 
gjennom hele spillet, i likhet med stammemedlemmer 
på eng. 
 
Turen går nå videre til neste spiller til venstre.  
Unntak: Dersom siste landskapsbrikke fullførte en elv 
eller en skog, må det beregnes og utdeles poeng før 
neste spiller overtar. Ferdige enger spiller ingen rolle 
her. 
 
 
 

POENGBEREGNING  
FOR ELVER OG SKOGER 
 

Elver 
En elv regnes som fullført straks den har klart definert 
avslutning i begge ender: enten at den avsluttes på en 
landskapsbrikke, eller at den renner ut i en innsjø.  
Dersom du er alene om å ha en fisker (stammemedlem) 
i en fullført elv, får du 1 poeng per brikke som elven 
strekker seg over, endene inkludert. Dersom elven har 
innsjø på en eller begge sider, teller også fiskene i disse 
innsjøene som 1 poeng hver. 
En spiller får poeng uansett hvem som fullførte elva. 
 
Poengbrikken flyttes nå fremover på brettet. Om brikken 
din etter hvert går hele runden og passerer 0 på nytt, 
får du utdelt en 50-poengs brikke. Starter du senere på 
en tredje runde, snur du 50-poengsbrikken og har 
dermd en 100-poenger i stedet.  
 

Skog og bonusbrikker 
En skog regnes som fullført når den er helt omgitt av 
engmark, og det ikke mangler brikker inne i skogen.  
Står du alene i en skog med et av stammemedlemmene 
dine - en samler - får du 2 poeng per skogstykke. Merk 
at det på enkelte brikker kan være flere skogstykker: Se 
illustrasjon på midten av side 4 i de tyske reglene. I 
dette tilfellet får rød spiller 10 poeng for skogen. Brikken 
nederst til høyre teller 4 poeng i og med at den har to 
skogstykker. 
 
Om det i tillegg befinner seg et gullstykke i skogen, får 
du også trekke en bonusbrikke og straks plassere den 
på bordet. Du kan plassere den hvor du vil, ut fra de 
vanlige begrensningene. Du får også straks sette på en 
figur (stammemedlem eller hytte). Fører dette til at en 
ny skog eller elv blir fullført, skal det igjen beregnes 
poeng. Men spilleren kan ikke få mer enn en 
bonusbrikke per runde, selv om han skulle komme til å 
fullføre en skog nummer to inneholdende gullklump. 
Retten til bonusbrikke bortfaller straks stabelen er brukt 
opp. 
 
 
 

SAMMENFATNING 
• En spiller får poeng dersom han er alene om å 

ha et stammemedlem i en nettopp fullført skog.  

• Spilleren som fullførte skogen, får den 
eventuelle bonusbrikken.  
(se eksempel på side 5 i det tyske regelverket: 
Om det er rød som har fullført skogen, får han 
både poengene og bonusbrikken. Om det er blå 
spiller som fullførte skogen, får blå utdelt 
bonusbrikken og rød poengene.) 

• Bonusbrikken kan legges hvor som helst på 
bordet, ut fra vanlige regler om brikkelegging. 

• Det utdeles aldri mer enn én bonusbrikke per 
skog, uansett hvor mange gullklumper som 

befinner seg der. 

• Ingen bonusbrikker trekkes dersom skogen ikke 
inneholder gullklump. 

 
 
HVA SKJER DERSOM DET ER FLERE 
STAMMEMEDLEMMER I EN SKOG ELLER ELV? 
Gjennom litt spenstig spill kan det faktisk havne flere 
samlere i samme skog og flere jegere på samme eng. 
Ved fordeling av poeng vil den som har flest 
stammemedlemmer få alle poengene for elva eller 
engen. Dersom flere spillere har like mange, får alle full 
uttelling. 
 
Se eksempler nederst på side 4 i de tyske reglene: til 
venstre får både blå og rød 10 poeng. I eksempelet til 
høyre er det bare rød som får de 12 poengene skogen er 
verdt.  
 
Merk at regelen om at du ikke kan plassere et 
stammemedlem i et område der det allerede står et 
annet medlem, ikke forhindrer at du kan bygge sammen 
flere skogstykker eller flere elvestykker og dermed lage 
et større område der det er flere stammemedlemmer. 
 
 

Å TA TILBAKE STAMMEMEDLEMMER 
Etter at en elv eller skog er fullført og poeng er utdelt - 
og bare da - kan du ta de angjeldende 
stammemedlemmene tilbake på hånda. Andre spillere 
med medlemmer i samme område kan også ta tilbake 
sine, og kan benytte dem på nye landskapsbrikker 
straks det er deres tur.  
 
Det er mulig å sette ut og hente tilbake et og samme 
stammemedlem i løpet av samme runde. Her er 
oppskriften. 
1. Sett ut en landskapsbrikke som fullfører enten en 
skog eller en elv.  
2. Sett ut stammemedlemmet på denne brikken, hvis 
mulig. 
3. Det beregnes og fordeles poeng, og 
stammemedlemmet går tilbake til forrådet.  
Om du i tillegg nå har fått en bonusbrikke, så er det 
faktisk også mulig å sette stammemedlemmet ut for 
andre gang i denne runden. 
 
 

HYTTER 
Hytter kan bare plasseres på elv eller innsjø.  
En hytte teller i hele elve- og innsjøsystemet som den er 
plassert i. Hytter skal bare poengberegnes når spillet er 
over, i sluttopptellingen. 
 
Det er bare lov å sette ut en hytte dersom det ikke 
allerede befinner seg en hytte - din egen eller en 
motspillers - i angjeldende elve- og innsjøsystem.  
En fisker er imidlertid ikke til hindring for en hytte, og 
heller ikke motsatt. 
 
 

ENGMARK 
Enger blir ikke poengberegnet, de tjener bare som et 
sted der du plasserer jegere.  
En jeger på en eng blir værende der til spillet er over. 
Han kan altså ikke på noen som helst måte tas tilbake til 
forrådet. For å tydeliggjøre dette legges jegeren ned på 
magen, slik ekte jegere gjør når de sniker seg innpå 
byttet. Jegere gir bare poeng i sluttopptellingen.  
Når du setter ut en jeger, så gjelder samme regel som 
for samlere og fiskere: Det kan ikke være andre jegere 
på samme eng. 
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  (se eksempler nederst på side 5 i de tyske reglene: På 
bildet til venstre har rød og svart hver sin eng. På bildet 
til høyre havner plutselig rød, svart og gul på samme 
eng når brikken med rød ramme legges ut. 
 
 
 

SPILLET SLUTTER 
Spillet ender etter den runden hvor den siste 
landskapsbrikken trekkes og plasseres ut. Da skjer 
følgende: 
Spillerne tar vekk fiskere og samlere som står i hhv. 
uferdige elver og skoger. Disse gis det ikke poeng for. 
Hytter og jegere blir værende, for å tildeles poeng i 
sluttopptellingen som nå følger.  
 
 
 

SLUTTOPPTELLING 
 
Hytter 
En spiller som er alene om å ha hytte i et elve- og 
innsjøsystem, får 1 poeng per fisk.  
 
(Se eksempel øverst på side 6 i regelheftet: Blå får 5 
poeng, fordi det er 5 fisker i hele vannsystemet.) 
 
Når det er flere hytter i samme system, går poengene til 
den med flest hytter. Når det er flere med like mange 
hytter, får disse full score. 
Det spiller ingen rolle om vannsystemet er fullført eller 
ikke, det gir poeng uansett. 
 
 

Jegere 
Spilleren som er alene med en jeger på en eng, får 
poeng etter hvor mange dyr som finnes på enga. Alle 
byttedyr (hjortedyr, mammut, urokse) gir 2 poeng hver. 
Sabeltanntigre spiser imidlertid hjort. For hver 
sabeltanntiger trekker du fra 1 hjort i 
poengberegningen. For å holde orden på dette under 
opptellingen, kan du for hver sabeltanntiger dekke til 
hhv. tigeren og en hjort med grønne treskiver. 
Du får ikke minuspoeng selv om det skulle være flere 
sabeltanntigere enn hjorter.  
Med flere jegere på enga, går poengene til den med 
flest. Og har flere like mange, får disse spillerne full 
score.  
Det spiller ingen rolle om enga er fullført eller ikke, den 
gir poeng uansett. 
 
Se eksempel midt på side 6: 
Wiese 1 (eng 1): 1 hjort. Grønn får 2 poeng. 
Wiese 2: 1 hjort, 1 mammut, 1 tiger. Gul og rød får 2 
poeng hver, tigeren nuller ut hjorten. 
Wiese 3: 2 hjorter, 2 mammuter, 1 urokse, 1 tiger. Rød 
har flest jegere. Han alene får de 8 poengene som enga 
er verdt. 
Wiese 4: 1 tiger, 2 hjort. Blå får ingen poeng (tigere kan 
ikke gi minuspoeng). 
 
 
 
 
 
 
 

• Disse reglene kan også lastes ned fra 
brettspill.no. Søk på ”Carcassonne”. 
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Fire bonusbrikker som  
trenger nærmere forklaring: 
 
 
 
 

 
Gressbrannen jager vekk alle tigere fra 
denne enga, også selv om du ikke 
plasserer noen jeger på denne 
bonusbrikken. Alle hjorter teller altså 
med i sluttopptellingen. 
 
 
Soppbonus – hver sopptue gjør at 
skogen blir to poeng mer verdt. 
 
 
 
 
 
Urokse – disse dyrene gir samme bonus 
som andre byttedyr, 2 poeng. 
 
 
 
 
 
Offersted – Ved å plassere ut denne 
brikken og sette en jeger ved siden av 
offerstedet – noe som selvfølgelig bare 
er mulig dersom det ikke befinner seg en 
annen jeger i området - sikrer du at bare 
DU får poeng for det som måtte befinne 
seg på enga.  Brikken opphever i dette 
tilfellet regelen om at det er den med 
flest jegere som skal ha poengene.  


