
Είναι η εποχή του πανηγυριού στο Carcassonne. Ένας 
πλανόδιος έµπορος καταφτάνει µαζί µε τη νέα

του εφεύρεση, έναν τροµερό καταπέλτη!
Οι επιδείξεις του συναρπάζουν τα πλήθη και εµπνέουν 

τους δηµιουργικότερους, οι οποίοι βρίσκουν νέες 
χρήσεις για τη µηχανή αυτή. Ασφαλώς, δεν γίνονται 

πάντα όλα όπως αρχικά σχεδιάζονται...

Περιεχόµενα

Προετοιµασία

Πορεία του
παιχνιδιού

   12 πλακίδια εδάφους (σύµβολο πανηγυριού)        1 ξύλινος καταπέλτης
   24 δείκτες καταπέλτη             1 ταµπλό µέτρησης

Το Carcassonne - Catapult µπορεί να παιχτεί µόνο σε συνδυασµό µε το βασικό CARCAS-
SONNE. Ασφαλώς και µπορεί να συνδυαστεί µε οποιαδήποτε άλλη επέκταση του 
παιχνιδιού.

Όλοι οι κανόνες του βασικού CARCASSONNE ισχύουν κανονικά!
Παρακάτω περιγράφονται οι νέοι κανόνες που εισάγει η επέκταση αυτή.
Ερωτήσεις για τους κανόνες, και συγκεκριµένα για τη σύνδεση µε τις υπόλοιπες 
επεκτάσεις απαντώνται στο mail RioGames@aol.com.

Ανακατέψτε τα 12 νέα πλακίδια Εδάφους µαζί µε τα υπόλοιπα. Τοποθετήστε τον 
καταπέλτη κοντά, µαζί µε το ταµπλό µέτρησης. Κάθε παίκτης παίρνει 1 δείκτη 
καταπέλτη του κάθε είδους, όπως τους 4 της παρακάτω εικόνας:

Οι παίκτες τραβάνε και τοποθετούν πλακίδια εδάφους κανονικά.

      Αν κάποιος παίκτης τραβήξει πλακίδιο εδάφους µε το σύµβολο του
      πανηγυριού, ολοκληρώνει την κανονική του σειρά, και έπειτα, το
      παιχνίδι διακόπτεται για έναν γύρο καταπέλτη. Ο ενεργός παίκτης
      (αυτός που τράβηξε το πλακίδιο), επιλέγει έναν δείκτη καταπέλτη του. 
Έπειτα πετάει τον δείκτη χρησιµοποιώντας τον καταπέλτη. Έπειτα, ακολουθούν οι 
υπόλοιποι παίκτες στη σειρά, δεξιόστροφα µετά τον ενεργό παίκτη, πετώντας µε τον 
καταπέλτη τον ίδιο δείκτη, παίρνοντάς τον ο κάθε ένας από το προσωπικό του απόθεµα. 
Κάθε παίκτης έχει στη διάθεσή του µια προσπάθεια µόνο.

Τα αποτελέσµατα των διαφορετικών δεικτών καταπέλτη περιγράφονται παρακάτω. 
Μετά τον γύρο του καταπέλτη, οι παίκτες παίρνουν πίσω τους δείκτες καταπέλτη τους 
και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά µε τον επόµενο στη σειρά παίκτη.



Δείκτες καταπέλτη

Νοκ άουτ - αφαίρεση βοηθών

Αποπλάνηση - ανταλλαγή βοηθών

Σκοποβολή - διαγωνισµός πανηγυριού

Πιάσιµο - ο ένας πετάει, ο άλλος πιάνει

        Σκοπός σας είναι να βγάλετε νοκ άουτ τους βοηθούς των αντι-
        πάλων σας, από τον χάρτη του Carcassonne. Όταν ένας βοηθός
        χτυπηθεί (ακουµπηθεί) από έναν δείκτη που πετάχτηκε (ο
        βοηθός δεν χρειάζεται να πέσε!) ο ιδιοκτήτης του πρέπει να τον 
πάρει αµέσως πίσω, τοποθετώντας τον στο απόθεµά του. Αν ο δείκτης ακουµπήσει 
πολλούς βοηθούς, επιστρέφουν όλοι στους ιδιοκτήτες τους. Αν βοηθοί του παίκτη που 
πέταξε τον δείκτη ακουµπηθούν, πρέπει επίσης να τους πάρει πίσω. Αν ο δείκτης πετάξει 
έναν βοηθό πάνω σε άλλον, πρέπει να αφαιρεθεί και ο δεύτερος. Έτσι µπορεί µια 
αλυσιδωτή αντίδραση να προκαλέσει αφαίρεση πολλών βοηθών.

       Σκοπός σας είναι να πετάξετε τον δείκτη σας έτσι ώστε να φτάσει
       σε ένα ή περισσότερα πλακίδια εδάφους του Carcassonne. Αν
       γλυστρίσει έξω από τον χάρτη, δεν έχει καµία επίδραση. Αν δεν
       σταµατήσει πάνω στον χάρτη, ο παίκτης παίρνει πίσω τον δείκτη και 
δεν κάνει κάποια ενέργεια. Αν, αντίθετα, ο δείκτης σταµατήσει στον χάρτη, τότε οι 
παίκτες ελέγχουν ποιός αντίπαλος βοηθός βρίσκεται πιο κοντά στον δείκτη, 
χρησιµοποιώντας το ταµπλό µέτρησης αν χρειαστεί. Ο παίκτης που πέταξε τον 
δείκτη, µπορεί να ανταλλάξει έναν βοηθό του µε τον βοηθό που βρίσκεται πιο 
κοντά στον δείκτη. Μπορεί να χρησιµοποιήσει έναν βοηθό που έχει ήδη 
τοποθετήσει ή έναν νέο από το απόθεµά του. Ο βοηθός που ανταλλάχθηκε 
επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του.

       Σκοπός σας είναι να πετάξετε έτσι τον δείκτη σας, ώστε να φτάσει
         πάνω στο πλακίδιο πανηγυριού που µόλις τοποθετήθηκε. Ο 
        παίκτης του οποίου ο δείκτης θα φτάσει πιο κοντά, κερδίζει
       αµέσως 5 πόντους. Σε περίπτωση αµφιβολίας, οι παίκτες
      µπορούν να χρησιµοποιήσουν το ταµπλό µέτρησης για να καθοριστεί 
ο νικητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κάθε παίκτης κερδίζει από 5 πόντους.

      Αυτός που πετάει, τοποθετεί ανάµεσα σε αυτόν και τον παίκτη στα
      αριστερά του, το ταµπλό µέτρησης. Έπειτα προσπαθεί να πετάξει
      τον δείκτη πέρα από το ταµπλό µέτρησης. Αν το καταφέρει, ο άλλος
    παίκτης πρέπει να προσπαθήσει να τον πιάσει.
Μπορεί να συµβεί ένα από τα παρακάτω:

πιάσιµο               όχι πιάσιµο - πολύ µακριά

   5 πόντοι                         5 πόντοι

όχι πιάσιµο - πολύ κοντά        ακούµπισµα - αλλά όχι πιάσιµο

   5 πόντοι                         5 πόντοι
Έπειτα, ο παίκτης στα αριστερά γίνεται αυτός που πετάει, και ο αµέσως επόµενος αυτός 
που πιάνει. Επαναλάβετε µέχρι όλοι να πετάξουν και να πιάσουν.
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