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Components del joc
•  72 peces de territori en forma de llosa (incloent-hi una peça 

d’inici, amb el revers de color negre) i il·lustrades amb segments de 
ciutats, camins, camps i monestirs.

•  40 fitxes de seguidors, de 5 colors: 
Cada seguidor es pot fer servir com a cavaller, bandoler, pagès o 
monjo. Una de les fitxes de seguidors de cada jugador s’utilitza 

   com a comptador de puntuació.

• 1 marcador per indicar els punts 
   aconseguits per cada jugador.

• 1 fullet de regles.

Resum del joc
Els jugadors col·loquen peces de territori per torns. A mesura que ho fan, van sorgint i creixent ciutats, camps, camins i 
monestirs. En aquests territoris els jugadors podran situar els seus seguidors amb l’objectiu de guanyar punts, punts que 
aniran acumulant al llarg de la partida i en un recompte final en acabar-la. El guanyador serà el jugador que hagi 
aconseguit sumar més punts després d’aquest recompte final.
Preparació

Col·loqueu la peça d’inici (la que té el revers negre) cara amunt al bell mig de la taula o superfície on estigueu jugant. 
Barregeu les altres peces de territori i poseu-les apilades cara avall formant unes quantes piles, de manera que tots els 
jugadors les tinguin a l’abast. Situeu el marcador a un costat i deixeu prou espai lliure al centre de la taula perquè els 
jugadors puguin anar col·locant-hi les peces de territori sense fer-se nosa.
Cada jugador agafa les vuit fitxes de seguidors del seu color i en col·loca una com a comptador de puntuació en l’espai 
gran de l’extrem inferior dret del marcador. A continuació, cada jugador deixa les set fitxes restants al seu davant, sobre 
la taula: seran la seva reserva de seguidors. El jugador més jove decideix qui és el jugador inicial.
Desenvolupament de la partida

Els jugadors prenen els seus torns en el sentit de les agulles del rellotge, començant amb el jugador inicial. Durant el seu 
torn, un jugador ha de fer les accions següents (que expliquem detalladament més endavant) i en l’ordre indicat:

 1. El jugador ha de robar una peça de territori d’una de les piles i posar-la en joc, col·locant-la sobre la taula. 
 2. El jugador pot situar un dels seguidors de la seva reserva sobre la peça de territori que acaba de posar en joc. 
 3. Si en el moment de posar la peça de territori es completen un o més monestirs, camins o ciutats, se sumen 

immediatament els punts aconseguits.
 1. Com posar en joc les peces de territori 

En primer lloc, el jugador ha de robar una peça de territori d’una de les piles. Llavors la mira, la mostra als altres jugadors i 
la col·loca sobre la taula, d’acord amb les normes següents:
• La peça nova de territori (en els exemples, la que apareix amb les vores vermelles) s’ha de col·locar de manera que com 
a mínim un dels seus costats toqui directament una altra peça col·locada abans. Fixeu-vos que les dues peces s’han de 
tocar pels seus costats; no n’hi ha prou que es toquin per un dels seus vèrtexs.
• La peça nova s’ha de col·locar de manera que tots els seus segments de camp, ciutat i camí tinguin continuïtat amb 
segments veïns del mateix tipus, de totes les peces a les quals siguin adjacents (els monestirs són una excepció a aquesta 
norma, ja que no estan dividits en diversos segments, sinó que sempre estan complets en una peça única).

Un joc d’estratègia i astúcia per a 2-5 jugadors de 10 anys o més, creat per Klaus-Jürgen Wrede

La ciutat occitana de Carcassona, al sud de 
França, és famosa per les seves extraordinàries 
fortificacions  romanes i medievals. En aquest 
joc, els jugadors faran prosperar les terres al 
voltant de Carcassona i distribuiran els seus 

seguidors pels camins, les ciutats, els monestirs 
i els camps. L’habilitat dels jugadors per fer 

créixer la regió i treure profit dels seus 
bandolers, cavallers, pagesos i monjos 

determinarà qui és el guanyador.



En el cas poc habitual que la peça acabada de robar no es pogués 
col·locar en joc de manera legal (i tots els jugadors hi estiguessin 
d’acord), el jugador la descartarà (la tornarà a la caixa) i en robarà una 
altra.

 2. Situar els seguidors
Un cop el jugador ha col·locat una peça de territori en joc, pot situar-hi 
al damunt un dels seus seguidors, d’acord amb les normes següents:
• El jugador només pot situar un seguidor per torn.
• El jugador ha d’agafar el seguidor de la seva reserva (no pot reutilitzar-ne un que ja es trobi en una altra peça).
• El jugador només pot situar el seguidor sobre la peça de territori que acaba de posar en joc.
• El jugador ha d’escollir en quina part de la peça de territori situarà el seguidor:

•  No es pot situar un seguidor en un segment de camp, ciutat o camí que estigui connectat amb un altre segment del 
mateix tipus (a qualsevol distància) en què ja hi hagi un seguidor (de qualsevol jugador). 

  Observeu els exemples següents:

Quan un jugador ja ha situat tots els seus seguidors, continua col·locant una peça nova de territori cada torn. Tot i que 
els seguidors que ja estan en joc no es poden moure de lloc, els jugadors els recuperen cada vegada que es fan punts en 
completar monestirs, camins i ciutats.

 3. Puntuar per completar monestirs, camins i ciutats

Quan en col·locar una peça nova de territori es completa un monestir, camí o ciutat, cal determinar-ne 
la puntuació immediatament, tal com us indiquem a continuació.

 Camí ComPLEtat
Un camí es considera completat quan els seus segments de camí, per 
ambdós extrems, estan connectats amb una cruïlla, un segment de 
ciutat o un monestir. Entre els dos extrems pot haver-hi un nombre 
qualsevol de segments de camí. 

Un jugador que té un bandoler en un camí completat suma un punt 
per cada segment que tingui el camí (compteu el nombre de peces de 
territori). Aquest jugador mou endavant el seu comptador de 
puntuació en el marcador, tants espais com punts hagi aconseguit.

2

 

 

cavaller pagèsbandoler monjo

 

 

o bé o bé

 



3

 CiUtat ComPLEtaDa
Una ciutat es considera completada quan està totalment envoltada 
per una muralla, i no hi queda cap forat obert. Una ciutat pot tenir 
un nombre qualsevol de segments. El jugador que tingui un cavaller 
en una ciutat completada suma dos punts per cada segment que tingui 
la ciutat. Cada escut que hi hagi en els segments de la ciutat, dóna dos 
punts addicionals al jugador.

Excepció: quan una ciutat completada només consta de dos segments, 
el jugador suma 2 punts (no 4), més 1 punt per cada escut.

Què passa si la ciutat o camí completats tenen més d’un seguidor?
Això pot passar a causa de la col·locació de peces de territori que uneixin
zones diferents no connectades inicialment. Quan passi, el jugador amb 
més bandolers (en un camí) o més cavallers (en una ciutat) s’endurà tots els 
punts. Si dos o més jugadors empaten amb el nombre més gran de bandolers
o cavallers, aquests jugadors s’enduran els punts del camí o ciutat en qüestió.

 monEStiR ComPLEtat
Un monestir es considera completat quan 
la peça de territori on es troba està 
completament envoltada per altres peces 
de territori. En aquest cas, el jugador que 
tingui un monjo en aquest monestir sumarà 
9 punts. 

RECUPERaR SEgUiDoRS
Quan se sumen punts per un camí, ciutat o monestir completat (i només llavors), tots els seguidors implicats retornen a la 
reserva dels jugadors i aquests els podran utilitzar de bell nou (com a bandolers, pagesos, cavallers o monjos) en els torns 
posteriors. 

Pot passar que un jugador situï un seguidor, sumi punts per un camí, ciutat o monestir, i llavors recuperi el seguidor 
en el mateix torn.

1. El jugador completa un camí o ciutat en 
col·locar una nova peça de territori.
2. Hi situa un cavaller o un bandoler.
3.  Suma els punts per la ciutat o camí comple-

tats.
4. Recupera el cavaller o bandoler utilitzat.

LES gRangES 
Els segments de camp connectats entre sí s’anomenen . Les granges estan envoltades per camins, ciutats i pels ex-
trems de l’àrea on es juguen les peces de territori. Les granges mai no sumen punts durant la partida; només existeixen com 
a llocs per situar-hi pagesos, i aquests pagesos donaran punts als jugadors en el recompte final.
Els pagesos es mantenen durant tota la partida en el segment de camp en què s’hagin situat; els jugadors no els 
recuperen mai.

 

 

 

    

 



Final de la partida
Al final del torn del jugador que col·loca la darrera peça de territori, s’acaba la partida i es fa el recompte final de punts.
Recompte final

Primer es puntuen les ciutats, els camins i els monestirs incomplets en què algun jugador tingui un bandoler, cavaller o 
monjo. Aquests jugadors s’enduen 1 punt per cada segment que tingui el camí o ciutat; a més, cada escut en la ciutat 
dóna al jugador 1 punt addicional (per determinar qui s’enduu els punts 
en els camins i ciutats amb més d’un seguidor, utilitzeu les mateixes 
regles que per als camins i ciutats complets). Per cada monestir incomplet, 
el jugador que hi tingui un monjo s’endurà 1 punt per la peça del 
monestir i un altre per cada peça de territori que l’envolti.
 
Punts pels pagesos
Després de puntuar les ciutats, els camins i els monestirs incomplets, cal 
comptar els punts aconseguits pels pagesos. Els pagesos abasteixen les 
ciutats i, per tant, acumulen punts en funció d’aquesta idea, segons les 
normes següents:
• Només es consideren abastides les ciutats completes i, per tant, 
són les úniques que poden proporcionar punts als pagesos.
• Per abastir una ciutat completa, una granja ha d’estar en contacte amb 
almenys un segment de la ciutat; la distància entre el pagès i la ciutat 
és irrellevant.
• Per cada ciutat que un pagès abasteixi d’aquesta manera, el jugador 
que l’ha situat suma 3 punts, sense importar la grandària de la ciutat 
ni de la granja.
• Un mateix pagès pot abastir diverses ciutats alhora, adjacents a la seva granja (i, per tant, sumar punts per totes elles).
• Diverses granges poden abastir una mateixa ciutat. En aquest cas, per cada granja que abasteix la ciutat, el jugador amb 
més pagesos s’enduu els 3 punts. Si dos o més jugadors empaten amb el nombre més gran de pagesos, cada un s’enduu 
els 3 punts. 
D’aquesta manera, totes les ciutats abastides per granges van proporcionant punts una per una. Quan s’han puntuat totes 
les ciutats, s’acaba el recompte final. El jugador que tingui més punts serà el guanyador de la partida! 
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Crèdits de l’edició en català:
Direcció editorial:   Xavier garriga i Quim Dorca
traducció:  marc Figueras i marià Pitarque
adaptació gràfica:   antonio Catalán 

Si voleu podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en el nostre 
lloc web: http://www.devir.es.

Aquesta edició no ha comptat amb el suport ni la subvenció de  cap 
organisme oficial.
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