
Reiner Knizia tervezte 2 személyes játék, ami a Klaus Jurgen Wrede Carcassone játékrendszerét 
használja. 

Carcassonne városának a lenyűgöző körvonala  a lemenő nap fényében olyan, mint egy trón. A 
lovagok őrzik a tornyokat, a földesurak a házakban élnek, a kereskedők hangosan kínálják az 
áruikat, és a hírnökök viszik a híreket a városon keresztül. Ennek a sürgés-forgásnak az egésze 

fölött a magas vár emelkedik, mögötte az áthatolhatatlan falak. 
 

A játék alkotóelemei 
Egy várfal, ami 10 részből kell összerakni, 
mint a puzzle elemeit, a játék kezdete előtt. 
(Ezen találhatóak a pontozómezők, és a start 
helyek.) 

60 db Várlap 

udvar 

útvonal torony 

piac az udvaron út csatorna- 
fedéllel: 3 részre 

osztja az utat 

út kúttal 
(A kút nem osztja két 
különböző részre az 

útvonalat) 

Bástya 
2 pontozó mező is van 

egy téglalapon 

A többi elem (ember, 
állat, kocsi) csak dizájn 

elem. 

18 db Falazólapocska (minden típusból 2 darab). 

2 db palota, 
mindkét színből 1 a szabály 

14 db alattvaló 2 színben 
hátoldal 

A várlapkák 
ház 

speciális lapkák 



A játék célja 
Körönként tesznek le a játékosok Várlapokat a várfalon belülre. Így létrehoznak utakat, házakat, 
tornyokat, udvarokat, amikre a játékosok letehetik alattvalóikat, majd pontokat szerezhetnek vele. 
Pontokat a játék alatt és végén is szereznek a játékosok. Aki a legtöbb pontot szerzi, az nyer! 

A játék előkészületei 
Összeillesztjük a várfalakat, úgy hogy a pont mezők sorba 
következzenek 0-tól 99-ig.  
A várlapokat összekeverjük, és fejjel lefele fordítva az asztalra 
tesszük, úgy hogy mindkét játékos hozzáférjen vagy zsákba tesszük. 
A 18 Falazólapocskát összekeverjük és a várfal Bástyáira 
helyezzük fejjel lefele, egyesével őket (kivéve a ’0/1’ Bástya). 
Ami megmarad, azt félre tesszük, az nem játszik a továbbiakban. 

Mindkét játékos választ egy színt és megkapja a színhez tartozó 7 db 
alattvalót és a palotát. Egy alattvalóját pontjelzőként a pontozósáv 0 értékű 
mezőjére tesz mindkettő. 
A játékosok eldöntik egymás közt, hogy ki kezdi a játékot. 

A játék menete 
A játékosok felváltva következnek, a kezdőjátékossal kezdve. A saját körükben a következő akciókat, az 
alábbi sorrendben teszik/tehetik meg: 

1. Az aktuális játékos húz egy Várlapot és lerakja a táblára 
2. Az aktuális játékos elhelyezhet /nem kötelező/ egy alattvalót az épp lehelyezett Várlapja 

valamely nevezetes területére. 
3. Ha a lerakott Várlap révén egy Út, Ház és/vagy Torony befejeződik, azonnal értékelni kell. 

Ekkor a rajtuk található alattvalókat visszakapja a Játékosa. 
4. Ha értékelés történt, akkor a Várfalon a megfelelő számot kell előrelépni, és ha pont egy Bástya 

részen fejezi be a lépést a játékos, akkor az ott található Falazólapocska az övé lesz. /Ha 
még volt ott lap./ 

Várlap letétel 
A húzott lapot mindig le kell tenni. Ha netán nincs olyan hely, ahova le lehetne rakni, akkor dobni kell és 
újat húzni. A lerakás szabályai: 

• A játékban lekerülő első várlapkát csak a 
start helyek valamelyike mellé lehet rakni. Itt 
pontosan kell illeszkedni (teljes éllel mellette 
kell lennie) a start mezőhöz a letett lapkának. 

• Minden további lapkát (a példákban piros 
kerettel jelölve) úgy kell letenni, hogy egyik 
oldala teljesen hozzáérjen vagy egy már
letett lapkához, vagy valamely startmezőhöz. 
Csak sarokkal érintkezve, vagy féllapkányit 
összeérőn nem szabad letenni. 

• Az útnak mindig folytatódnia kell egy mellé 
helyezett lapkán. Vége csak a speciális 
végkártyákkal lehet, vagy ha Várfalba fut 
bele. Úgy nem lehet vége, hogy egy 
toronyba, házba vagy mezőbe fut bele. 

• A többi várelem (ház, udvar, torony) 
bármilyen kombinációba kerülhet egymás 
mellé. 

• Bármilyen várelem (ház, út, torony, udvar) 
kerülhet a várfal mellé. 

• Ha a húzott lapot nem lehet sehova letenni, 
akkor az kikerül a játékból, és új lapot húz 
helyette a játékosa. 

Például a játék első 
lapkáját ide is tehetjük. 

 
A lapka egyik oldalán 
teljesen a start mező 
mellé kell kerülnie. 

Így le lehet rakni 

Így nem lehet lerakni 

Falazólapkák 



Alattvaló lehelyezése 
Miután letette a várlapkát, a játékos letehet egy alattvalót is, az alábbi feltételekkel: 
• Csak 1 alattvalót tehet le körönként 
• kell lennie alattvalójának a talonjában 
• csak arra a várlapra tehet alattvalót, amit épp az imént tett le 
• ki kell választania, hogy a várlap melyik elemére teszi az alattvalóját. Így ő lehet: 

Hírnök       Lovag       Földesúr      Kereskedő 

      Az úton        A toronyban             A házban              Az udvaron 

• Minden új várlapka csatlakozik egy már megkezdett úthoz, várhoz, házhoz vagy udvarhoz. Ha már 
van egy alattvaló (akár egy saját is) az egybefüggő várelemen, akkor már nem lehet letenni alattvalót 
a lapka azon elemére. Az nem számít, hogy milyen messze van a másik alattvaló. A következőkben 
néhány példa, hogy hova tehető és hova nem alattvaló: 

Elképzelhető, hogy a játék során egy házon több földesúr, egy toronyban több lovag, egy úton több 
hírnök és egy udvarban több kereskedő lesz. Lásd erre a 4. oldalon az „Utak, tornyok, házak és udvarok 
összekötése” részt. 
Ha egy játékosnak már nincs alattvalója a talonjában, akkor nem tehet le bábut. Az alattvalókat a 
játék során visszakapja a játékos, ha egy várelem teljes lesz, és kiértékelődik. 
Ha a játékos nem fejezett be egy utat, tornyot, vagy házat sem, akkor a játékos körének vége, és az 
ellenfele következik. 

Út, Torony, Ház elemek értékelése 
Ha a letett várlappal befejezetté válik egy Út, egy Torony vagy egy Ház, akkor a játékosok azonnal ki kell 
értékelniük az adott elemet. Az Udvart nem értékeljük a játék alatt, csak a játék végén. 
Egy befejezett út 
Egy Útnak vége van: ha minden elágazásának vége van. Egy elágazásnak akkor van vége, ha a 
Várfalba fut vagy speciális út vége mezőbe fut, vagy egy Csatorna Fedél van az úton.  

A játékos nem tehet földesurat a ház 
megnövelésébe, mert már van egy fehér alattvaló a 
házban. A játékos csak mint kereskedőt vagy mint 
lovagot teheti le az alattvalóját. 

A játékos nem tehet le kereskedőt az udvar meghosszab-
bítására, mert már van ott egy fehér kereskedő. Így már csak, 
mint földesurat teheti le az alattvalóját. 

Nincs meghatározva egy út hossza, bármekkora lehet: 
átmehet akárhány várlapon és szétágazhat és így több mint 
két vége lesz. 

Akinek a legtöbb hírnöke van az adott útvonalon, az kapja a 
pontot. Minden egyes olyan várlapért (nem út darabért) kap
a játékos 1 pontot, amin az Út átmegy. Ha az út tartalmaz 
egy útrészt a startmezőből is, akkor az is ér 1 pontot, mintha 
várlap lenne. 
 
A játékos a pontjelzőjét a várfalon a kapott pontnak megfelelően 
mozgatja. A pontozósáv 100 mező hosszú, ha valaki eléri a 99-es 
mezőt, akkor folytatja tovább a 0-s mezőre lépve, és onnan tovább 
a számolást a 100 fölötti pontokra. 

Várfal (út vége) 

Csatornafedél (út vége) 

A fekete 2 
pontot kap (2 
várlapon 
megy át a 
kész út) 



Amennyiben van Kút az út mentén 
/mindegy mennyi/, akkor a játékos 2 pontot 
kap minden Várlapért, amin átmegy az út. 

Kút

A fekete 8 pontot kap. (3 
várlapon megy át az út, 
plusz a startmezőn is van 
1 szakasza, valamint 
található 1 kút az út 
mentén és így mindegyik 
nem 1-et, hanem 2-t ér.) 

Ez jelzi az út végeit. 

Egy befejezett torony. 
 
Torony befejezettnek számít, ha minden egyes oldallapján 
úttal, házzal, udvarral vagy várfallal érintkezik az egybefüggő 
Torony (nem tartalmazhat üres mezőt). Nincs méret határ, 
bármekkora lehet a torony.  
Amelyik játékosnak legtöbb lovagja van a kész tornyon, az 
kapja a pontot. Egy kész Toronyért annyiszor 2 pont jár, 
ahány Várlapon helyezkedik el. Ha a torony tartalmazza a 
startmezőn található torony elemet, akkor azért is jár a 2 
pont, mint a várlapokért. Fehér 8 pontot kap (4 várlapon -1,2,3,4 

helyezkedik el a kész torony). 

Egy befejezett ház és a palota 
Ház befejezettnek számít, ha minden egyes oldallapján úttal, toronnyal, udvarral vagy 
várfallal érintkezik az egybefüggő Ház (nem tartalmazhat üres mezőt). Nincs méret 
határ, bármekkora lehet a ház.

Amelyik játékosnak legtöbb földesura van a kész házon, az kapja a 
pontot. Egy kész Házért annyiszor 1 pont jár, ahány Várlapon
helyezkedik el. Ha a ház tartalmazza a startmezőn található torony 
elemet, akkor azért is jár az 1 pont, mint a várlapokért. 
 

A ház elemek 
nem 

kapcsolódnak 
össze a 

sarkukon 

Fehér 1 pontot kap (1 várlapon 
található a kész ház) 

Amikor a játékos az első házát kiértékelte, akkor rá kell tennie a Palota figuráját. Ha 
később a játék során egy nagyobb házat készít el és értékel ki, mint amin a palota épp 
áll, akkor át kell tennie a nagyobb házra a palota bábuját. Azaz a játék végén a játékos 
legnagyobb befejezett házán áll majd Palota bábuja. 

  

A letett várlappal a játékos 
összeköthet olyan eddig külön álló 
elemeket, amelyek mindegyikén áll 
egy alattvaló. Így lehetséges lesz az, 
hogy egy adott elemtípuson (út, 
torony, ház, udvar) több mint egy 
alattvaló (hírnök, lovag, földesúr, 
kereskedő) álljon. 

Utak, tornyok, házak és udvarok összekötése

Amikor értékelünk egy kész utat, tornyot vagy házat, akkor a játékosoknak először azt kell megnézniük, 
hogy az egyik játékosnak több alattvalója van-e az adott elemen, mint a másiknak. Ha igen, akkor ez a 
játékos kapja egyedül az összes pontot. Ha mindkét játékosnak ugyanannyi alattvalója van a kész 
elemen, akkor mindketten megkapják a teljes érte járó pontot.  
Megjegyzés: a több alattvaló ugyanazon az elemen nincs ellentmondásban a szabály 3. oldalán található, 
„Ha már van egy alattvaló (akár egy saját is) az egybefüggő várelemen, akkor már nem lehet letenni 
alattvalót a lapka azon elemére.” Mert ez a szabály az alattvaló lehelyezésre vonatkozik! A fenti esetben 
viszont a már letett alattvalókat kötjük össze egy újabb várlappal. Így az összekötés után lesznek 
ugyanazon az elemen az alattvalók.  

Amikor a fehér és a fekete letette 
a lovagját, akkor még külön álló 
torony elemeken voltak. A piros 
kerettel jelölt várlap letételével 
az egyik játékos összekötötte a 
két tornyot, egy tornyot csinálva 
belőle, 2 lovaggal. Valamint a 
torony teljessé is vált, mindkét 

játékosnak ugyanannyi (1) 
lovagja van, így mindketten 

ugyanannyi (12) pontot kapnak. 



Az alattvaló visszakerül a tulajdonosához 
Miután egy út, torony vagy ház befejeződött, és kiértékelték –és csak akkor- a játékosok visszakapják az 
alattvalóikat a kiértékelt várlapelemekről. Az alattvalók a játékos talonjába a kör végén kerülnek vissza. 
Így a következő körében lesznek csak elérhetőek a játékos számára, és használhatja újra őket. 

Az is megoldható, hogy a játékos egy körben tegyen 
alattvalót, értékelje és vissza is kapja a talonjába.
Ehhez az alábbiakat kell tenni –ebben sorrendben-: 
3. Tegyünk le egy új várlapot, amivel lezárunk egy utat, 

házat vagy egy tornyot. 
4. Tegyünk a lezáródó elemre egy alattvalót 

1. Értékeljük ki a befejezett utat, tornyot vagy házat. 
2. Vegyük vissza az alattvalót az értékelt elemről. Fekete 4 pontot kap a 

toronyért 
Fekete1 pontot 

kap az útért 

A Falazó lapocskák 

Amikor az értékelés után lelépi a játékos a pontot és olyan Bástyára lép, 
amin még van Falazó lap, akkor azt megkapja és arccal felfele maga 
elé teszi. Amikor csak áthalad a Bástyán, akkor nem jár a Falazó lapka. 
 
A megszerzett lapkákat a következő körben vagy bármely későbbi körben 
lehet felhasználni. A játékos a körében akár egy, de akár több lapkát is 
felhasználhat. Amelyik lapkát felhasználta, az kikerül a játékból. A lapkák 
jelentése a 6. oldalon olvasható. 

A fal lapkák megszerzésénél a következő nagyon fontos:  
Egy várlap lerakása több, mint egy elem befejezését is eredményezheti. Ha több,mint egy értékelése van 
a játékosnak vagy ellenfelének, akkor a lapot letevő játékos dönti el a pont lelépésének sorrendjét. 

Fekete 2 pontot kap, a pont-
jelzőjét a 33-as mezőre viszi, és 
megkapja a rajta fekvő lapkát. 

Az Udvar 
Udvarnak számít az Út, a Torony és a Ház által közrezárt terület. Ha a játékos 
kereskedőt tesz az udvarra, akkor azt fektetnie kell. Az udvarra tett alattvalót a 
játék végéig nem kapja vissza. Az Udvarra fektetett bábut csak a játék 
legvégén értékeljük. 

A játék vége 
3 különálló udvar 

Ha az utolsó Várlap is a pályára kerül, akkor vége a játéknak. Le kell szedni az összes megmaradt 
falazó lapkát a várfalról és kezdetét veszi az utolsó értékelés. 

Végső értékelés (Udvarok, Palotákat és falazó lapkák értékelése.) 
A végső értékelésnél a játékosok értékelik a legnagyobb palotát és udvart. Ekkor lehet kijátszani a 
Falazó Lapocskákból a 4-9 számúakat. A nem befejezett Utak, Tornyok, Házak nem lesznek értékelve, 
kivéve, ha a Játékosa kijátssza a megfelelő Falazó Lapocskát - 4,5 vagy 6 -. 

A Palota értékelése 
Akinek a nagyobb Palotája épült, azaz neki van a legnagyobb 
befejezett háza, az a végén megkapja a játék területen 
kialakult legnagyobb szabad terület értékét. Szabad terület: 
kevesebb Várlap van, mint amennyi elférne a Vár 
belsejében, (legalább 16 üres mező lesz), ezért kialakulnak 
üres, szabad helyek. Ezek nagysága, értéke annyi, amennyi 
Várlappal ki lehetne tölteni. Akinek a nagyobb palotája épült 
az megkapja ezek közül a legnagyobbnak az értékét. 
Megjegyzés: 8-as falazó lapka! 

A fehér mezők 
mutatják az üres 
helyeket. A 
legnagyobb 
egybefüggő üres 
terület ebben a 
példában 11 mezőnyi. 
Így a nagyobb 
palotával rendelkező 
játékos 11 pontot kap. 



Az Udvar értékelése 
Az a játékos, akinek egy udvaron több kereskedője van, az minden azon az udvaron található piac után kap 
3 pontot. Ha ugyanannyi kereskedőjük van egy udvaron, akkor mindketten megkapják a pontot. 

A fehér 3 pontot kap. Csak egy piac 
található azon a kis udvaron, amit az utak 

és a ház szakít ki a nagyobb udvarból. 

5 darab piac van a nagyobb 
udvaron (beleértve a startmezőn 
találhatót is) A feketének van több 
kereskedője ott. Kap érte 15 
pontot, amit lelép a 
pontozósávon. A fehér nem kap 
semmit ezért az udvarért. Ha a 
feketének lenne 7-es 
falazólapkája, akkor 4 pontot 
kapna minden piacért az udvaron, 
és így 20 pontot gyűjtene. 

Végül a játékosok pontot kapnak a 4,5 6 (nem teljes elemekre vonatkozó) falazólapkák miatt, és 9-es 
miatt, ha volt valamelyiküknek. 

A több pontot szerző játékos a győztes. 

A falazó lapkák leírása 

Kétszer jöhet a kijátszó játékos 
 
 
Amikor egy tornyot értékel az adott Játékos, és 
kijátssza ezt a lapot, akkor még egyszer 
megkapja az érte járó pontot. 

Amikor egy házat értékel az adott Játékos, és 
kijátssza ezt a lapot, akkor még egyszer 
megkapja az érte járó pontot. 

A játék végén 1 be nem fejezett útért is jár 
pont. (Ugyanannyi, mint egy befejezettért.) 

A játék végén 1 be nem fejezett toronyért is jár 
pont. (Ugyanannyi, mint egy befejezettért.) 
 

A játék végén 1 be nem fejezett házért is jár pont. 
(Ugyanannyi, mint egy befejezettért.) 
 

A játék végén 1 udvarban az összes piac 4 pontot 
ér. 

A játék végén a palotáját 2 lapkával megnöveli. 
Például, ha 5 lapka nagy volt a palotája, akkor így 
7 lapka nagynak fog számítani. 

A játék végén a játékos kap 5 pontot. A 2-7 falazólapka kijátszásának feltétele, hogy a 
játékosnak több alattvalója legyen az adott 
elemen, mint ellenfelének.

Fordította: Dunda

A Carcassonne online is játszható a 
www.brettspielwelt.de-n. 

       Út           Út kúttal      torony  ház      piac 


