
 1 

KATAPULTEN 
 
Det er tiden for marked i Carcassonne. En omreisende selger ankommer og 
har med sin nyeste oppfinnelse: en usedvanlig katapult! 
Hans demonstrasjoner forbløffer menneskemengden og inspirerer den kreative 
til å finne mange bruksområder for denne nye innretning.  Men ikke alle 
planlagte nytteområder er like gjennomtenkte… 
 
INNHOLD: 
12 landskapsbrikker (med markeds-symboler) 
24 katapultpolletter 
1 katapult av tre 
1 målebrett 
 
Carcassone – Katapult kan bare spilles sammen med CARCASSONNE. 
Det kan selvfølgelig spilles med alle de andre utvidelser av spillet. 
Alle regler som gjelder for basis-spillet Carcassone forblir uendret. 
Følgende beskriver de nye reglene som gjelder for denne utvidelsen av spillet. 
 
Forberedelse 
Bland de 12 nye landskapsbrikkene sammen med resten av brikkene. Plasser 
katapulten i nærheten med målebrettet ved siden av. Hver deltaker tar 1 katapult 
pollett av hver type, som de 4 vist nedenfor: 
Xxxx 
 
Å spille spillet 
Deltakerne trekker og plasserer landskapsbrikkene i henhold til grunnreglene. 
 
Alltid når en deltaker trekker en landskapsbrikke med et markedssymbol, 
fullfører deltageren sin vanlige omgang og etterpå blir spillet avbrutt for en 
runde med katapulten. Den spilleren som holder på å spille (og som trakk 
brikken), velger en av sine katapultpolletter. Han slynger så polletten av gårde 
ved å bruke katapulten. Deretter slynger så den neste deltaker, som sitter til 
høyre for den aktive spilledeltager, den samme type pollett fra sin haug av 
polletter. Hver deltager har kun ett forsøk med katapulten. 
 
Resultatet av de forskjellige katapultpolletter er beskrevet under. 
Etter katapult-runden, tar deltakerne tilbake katapultpollettene sine og spillet 
fortsetter som vanlig. 
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Katapultpollettene 
 
KNOCK OUT – fjerne ”undersåtter” 
Målet er å støte ut  undersåttene til andre deltakere på Carcassonnekartet som er 
under bygging. Når en undersått er truffet (berørt) av en pollett som er skutt ut 
(undersåtten behøver ikke å ha ramlet overende!), må eieren av undersåtten ta 
denne tilbake umiddelbart, og plassere den i sitt eget forråd. Hvis flere 
undersåtter er truffet, må alle returneres til sine respektive forråd. Dersom 
polletten støter en undersått inntil en annen, må den sistnevnte også tas tilbake. 
På denne måten kan en kjedereaksjon oppstå. 
 
SEDUCTION – utveksling av ”Undersåtter” 
Målet er å skyte ut polletten slik at den lander på en eller flere landskaps-brikker 
på kartet over Carassonne som er under bygging. Dersom den ikke lander på 
kartet, må utskyteren ta polletten tilbake og kan ingenting gjøre. Dersom 
polletten lander på kartet bestemmer deltakerne hvilken motspillers undersått 
som er nærmest polletten. De kan benytte målebrettet ved tvilstilfeller. 
Deltageren som skjøt ut polletten, kan sitte inn en av sine egne undersåtter i 
stedet for undersåtten som havnet nærmest polletten.  Han kan benytte en 
undersått i fra sitt forråd eller en som allerede er på kartet. Han returnerer den 
erstattede undersåtten til den rettmessige eieren. 
 
MÅLKASTING – markedstevling 
Målet her er å slynge ut din pollett slik at den lander på markedsbrikken som 
akkurat ble lagt ut. Spilleren hvis pollett lander nærmest markedsbrikken skårer 
umiddelbart 5 poeng. Ved tvil benytter deltagerne målebrettet for å avgjøre 
hvem som vant. I tilfeller hvor det oppstår likestilte kast/utskytninger, skårer 
hver likestilt deltaker 5 poeng. 
 
FANGE OPP – en skyter ut, den andre fanger opp 
Utskyteren plasserer målebrettet midt mellom seg selv og spilleren til venstre for 
seg. Så prøver han å skyte ut polletten forbi målebrettet. Dersom han skyter 
polletten forbi målebrettet, kan hans nabo forsøke å fange den. 
 
Følgende kan skje: 
 

- se beskrivelse i den engelske bruksanvisningen….. 
 
Så blir spilleren til venstre den neste utskyter og spilleren til venstre den som 
skal fange opp polletten. Gjenta dette inntil alle medspillerne har hatt en sjanse 
hver som utskyter og oppfanger. 
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Oversatt av Arild Ø. Eikin august 2009 


