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Prinţesa şi dragonul
Această�extensie�se�poate�utiliza�numai�împreună�cu�jocul�cARcAssonne�

şi�poate�fi�integrată�în�totalitate�sau�parţial�în�jocul�de�bază.�
De�asemenea,�această�extensie�poate�fi�combinată�la�libera�alegere�

cu�alte�extensii�cARcAssonne.

Piesele�jocului

•30�de�cartonaşe�de�teren�(marcate cu , pentru
a le putea integra şi elimina cu uşurinţă din joc) 

•�1�dragon�(pion�din�lemn)

•�1�zâna�(pion�din�lemn)

PRegăTiReA�jocului
Amestecă noile cartonaşe de teren între cele ale jocului de bază, apoi aranjează-le 
ca şi până acum în mai multe teancuri acoperite şi depune-le pe masă.
Depune pe masă dragonul şi zâna – aceşti pioni nu aparţin niciunui jucător.

noile�cARTonAşe�De�TeRen
Noile cartonaşe de teren trebuie ataşate la fel ca şi cele de până acum.
La început îţi explicăm cele două cartonaşe speciale ale acestei extensii:

Vulcan  
(aici îşi face 

apariţia dragonul) 

Dragon  
(hoinăreşte 

de colo-colo)

Prinţesa   
(îndepărtează 

cavalerii din oraş)

coridorul�fermecat 
(meepleşii reapar 

într-un alt loc)

Tunelul: drumul se 
continuă. Nici câmpul 
de jos nu este întrerupt, 
nici cel de sus.

mănăstirea�din�oraş: Dacă doreşti să-ţi 
plasezi meeple-ul pe acest cartonaș, 
trebuie să-l aşezi fie în oraş, pe mănăstire, 
sau pe câmp. Pentru o mai bună 
diferenţiere poţi aşeza călugărul şi în 

poziţia culcat. Mănăstirea urmează să fie evaluată în 
momentul în care au fost ataşate toate cele 8 cartonaşe 
înconjurătoare, chiar dacă încă nu s-a finalizat construcţia 
oraşului. Meeple-ul poate fi plasat în rolul de călugăr chiar 
dacă în oraş se află deja cavaleri.

Pe cartonaşe veţi găsi aceste 4 simboluri noi (vezi explicaţii detaliate pe paginile 2-4):
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Începând cu jucătorul care este la rând, fiecare jucător trebuie să mute drago-
nul cu�exact�un�cartonaş�mai�încolo,�fie�în�direcţie�orizontală,�fie�în�di-
recţie�verticală. 
De fiecare dată traseul dragonului cuprinde o distanţă de 6�cartonaşe, indiferent 
de numărul participanţilor la joc (excepţie: fundătura, vezi explicaţiile mai jos). 
Dragonul nu are voie să păşească de două ori pe acelaşi cartonaş. În afară de 
aceasta îi este interzis şi cartonaşul pe care se află zâna (vezi mai jos). De fie-
care dată când dragonul păşeşte pe un cartonaş pe care se află unul sau mai 
mulţi meepleşi, toţi aceştia se întorc direct la stăpânii lor. După ce se încheie 
turul dragonului, jocul continuă în modul obișnuit. Din lista de pe pagina 3 
poţi vedea care pioni sunt devoraţi de dragon şi care nu. 
fundătura: Dacă dragonul păşeşte pe un cartonaş de pe care nu-şi poate conti-
nua drumul în mod regulamentar, turul dragonului se termină înainte de vreme.

1b.�Turul�dragonului

exemplu�cu�4�jucători:
Dragonul porneşte din dreapta jos.
1. Jucătorul A îl mută înspre sus,
2. Jucătorul B îl mută înspre stânga,
3. Jucătorul C îl mută înspre jos,
4.  Jucătorul D îl mută înspre stânga – 

Dragonul nu are voie să se mute 
spre dreapta, fiindcă a mai păşit pe 
acel cartonaş în acest tur.

5.  Apoi urmează din nou la rând jucă-
torul A şi mută dragonul în sus.

6.  Este din nou rândul jucătorului B, 
acesta mută dragonul din nou înspre 
sus şi încheie turul dragonului.

Meepleşii de culoare albastră și roșie 
se întorc la stăpânii lor.
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Vulcanul�(6 cartonaşe): când tragi un cartonaş cu un vulcan, 
îl ataşezi în modul cunoscut, dar nu ai voie să plasezi niciun 
meeple pe cartonaş. Poţi însă muta zâna (vezi pagina 5). Apoi îl iei 
pe dragon de pe locul în care se află în acel moment (la începutul 
jocului la marginea suprafeţei de joc) şi îl aşezi direct�pe�acest�
cartonaş. După aceasta continuă următorul jucător. 

simbolul�dragonului�(12 cartonaşe): când descoperi un 
cartonaş cu un dragon, îl ataşezi în modul cunoscut, apoi poţi 
plasa un meeple pe acesta. Apoi jocul se întrerupe pentru câteva 
momente: urmează�turul�dragonului!

1.�Ataşarea�unui�cartonaş�de�teren

VulcAnul�şi�DRAgonul
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atenţie: până când nu s-a descoperit încă niciun cartonaş cu vulcan şi dragonul se 
află în afara suprafeţei de joc, turul dragonului nu are loc. Când tragi un cartonaş 
cu simbolul dragonului, îl pui deoparte cu faţa în sus şi tragi un cartonaş nou.  
În momentul în care dragonul intră în joc, amesteci între cartonaşele neutilizate 
toate cartonaşele cu dragon puse deoparte, apoi continui jocul în modul obișnuit.

Listele care urmează acum au rol explicativ şi deocamdată poţi să treci peste ele. 
Regulamentul continuă pe pagina 4.

Regula de bază este:�dragonul�devorează�toate�vietăţile�din�carne�şi�oase.

Ediţia pionul

Jocul de bază meeple 

Jocul de bază abate�

Extensia 1 meeple mare 

Extensia 2 constructor�

Extensia 2 porc�

Extensia 4 meeple de pe turn 

Extensia 5 primar 

Extensia 5 �căruţă  

(căruţa are încărcătură gustoasă)

Extensia 9 cioban�(inclusiv oile de lângă cioban) 

1b.�MEnIUL dragonului (Tot ce mănâncă dragonul.)

Dragonului îi este teamă de zână (vezi pagina 5). Sunt protejaţi inclusiv 
meepleşii din cetate, respectiv din oraşul Carcassonne (în extensiile 8 și 6).

Ediţia  piesă�de�joc

Jocul de bază cartonaş de teren 

Extensia 3 zâna 

Extensia 4 piese ale turnului 

Extensia 5 moşie 

Extensia 8 poduri 

Extensia 8 cetăţi 

1b.�PlAnul�De�DieTă�al�dragonului�(Tot ce NU mănâncă dragonul.)

Acest lucru este 
desigur valabil 
şi pentru toate 
celelalte 
cartonaşe 
de teren.
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După ce ai ataşat un cartonaş cu coridor fermecat, poţi să-ţi plasezi un meeple 
fie�pe�acest�cartonaş,�fie�pe�un�cartonaş�la�alegere�deja�depus�pe�supra-
faţa�de�joc. Trebuie să respecţi regulile de plasare obişnuite. Adică nu ai voie 
să-ţi plasezi meeple-ul propriu în teritorii deja ocupate sau finalizate.

Coridorul fermecat poate fi utilizat şi de pionii cu funcţii similare meepleşilor 
(precum abatele, meeple-ul mare, primarul, căruţa). 

2. Plasarea unui meeple

� �
Dacă tragi un cartonaş cu prinţesă, îl ataşezi după regulile cunoscute. Dacă 
ataşezi cartonaşul de un oraş în care staţionează deja unul sau mai mulţi cava-
leri, poţi să returnezi după plac pe unul dintre cavalerii staţionaţi acolo (chiar 
şi un cavaler de-al tău) stăpânului acestuia.

1.�Ataşarea�unui�cartonaş�de�teren

PRinţesA�(6 cartonaşe)

coRiDoRul�feRmecAT�(6 cartonaşe)

După ce ai îndepărtat în acest fel un cavaler din oraş, tu însuţi nu ai voie să-ţi 
plasezi niciun meeple, nici măcar pe câmpul sau pe drumul de pe acest carto-
naş. Dacă nu îndepărtezi niciun meeple, poţi să-ţi plasezi în mod obişnuit un 
meeple propriu.

2. Plasarea unui meeple

Tu depui cartonaşul cu 
prinţesa şi îndepărtezi 
astfel cavalerul 
albastru.  
În acest tur tu nu ai 
voie să-ţi plasezi niciun 
meeple.

Tu ataşezi cartonaşul 
cu coridorul fermecat 
pe partea stângă şi 
îţi plasezi un meeple 
pe un cartonaş din 
oraşul deocamdată 
neocupat.
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Dacă zâna stă pe un cartonaş pe care se află un meeple de-al tău, îţi va fi de ajutor.
Ea îţi poate acorda ajutor în 3 moduri diferite:

Mutarea zânei
Întotdeauna când în cursul propriului tur nu îţi plasezi (sau muţi) 
niciun meeple, ai posibilitatea să aşezi zâna lângă un meeple de-al tău. 
Trebuie să atribui zâna direct unui meeple, aşezând-o aproape de acesta.

2. Plasarea unui meeple

Zâna (pion din lemn)

Zâna este un pion special care nu aparţine niciunui jucător.  
La începutul jocului zâna se află lângă suprafaţa de joc. 

•�1�punct�la�începutul�turului 
Dacă la începutul turului tău zâna se află direct lângă un meeple de-al tău, 
primeşti imediat 1 punct.

1.�Ataşarea�unui�cartonaş�de�teren

•  Protecţie�în�faţa�
dragonului 
Dragonul nu are voie să 
păşească pe un cartonaş 
pe care se află zâna. 
Astfel toţi pionii de pe 
acel cartonaş sunt 
protejaţi de dragon.

1b.�Turul�dragonului

Dragonul îşi 
efectuează turul. 
Zâna se află pe 
cartonaşul din 
stânga, de aceea 
dragonul trebuie 
să facă primul 
pas în sus.

1

•  3�puncte�la�evaluarea�unui�
teritoriu
La evaluarea unui teritoriu (oraş, 
drum, mănăstire, câmp etc.) pe 
care este staţionată zâna, se în-
tâmplă următoarele: dacă zâna se 
află direct lângă un meeple de-al 
tău, primeşti 3 puncte, indiferent 
dacă în cursul evaluării urmează 
sau nu să primeşti puncte, şi in-
diferent de numărul acestora. 
După evaluare îţi retragi mee-
ple-ul, iar zâna rămâne pe loc.

3.�Declanşarea�unei�evaluări

Albastru îşi ataşează cartonaşul, finali-
zând oraşul. Albastru primeşte 8 puncte. 
Pentru zână, tu obţii 3 puncte suplimen-
tare, adică 11 puncte în total.
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Te invităm la joc! În fiecare an organizăm Campionatul Naţional de Carcassonne și ne-am 
bucura să te putem saluta la unul dintre evenimentele noastre. Informaţii suplimentare 
poţi afla la adresa: www.cutia.ro

Reguli�PenTRu�PARTiDe�în�combinAţie�cu�AlTe�exTensii

De această pagină ai nevoie numai dacă ai întrebări legate de regulament când 
combini această extensie cu alte extensii ale jocului Carcassonne. În rest, le poţi 
ignora şi poţi începe jocul.

VulcAn
Ext. 5 | Dacă în urma plasării unui cartonaș cu vulcan, un jucător creează o 
locaţie unde poate așeza o moșie, are dreptul să o facă.

DRAgon
Ext. 2 | Dacă dragonul devorează şi ultimul cavaler al unui jucător 
dintr-un oraş în care este staţionat şi constructorul acestuia, atunci şi 
constructorul se întoarce imediat la stăpânul lui.
Ext. 6 | Dragonul nu are voie să intre în oraşul�contelui.
Ext. 8 | Dragonul nu mănâncă niciun meeple dintr-o cetate. 

PRinţesA
Ext. 2 | Dacă jucătorul îndepărtează şi ultimul cavaler al unui jucător 
dintr-un oraş în care este staţionat şi constructorul acestuia, atunci şi 
constructorul se întoarce imediat la stăpânul lui.
General | Dacă un jucător îndepărtează un cavaler dintr-un oraş, nici el 
nu are voie să-şi plaseze vreun alt pion precum abatele (din jocul de 
bază), constructorul şi porcul (ext. 2), primarul, moşia şi căruţa (ext. 
5), ciobanul (ext. 9) sau zâna.

coRiDoRul�feRmecAT
Ext. 2 | constructorul şi porcul nu au voie să folosească coridorul fermecat.

Zâna
Ext. 2 | Dacă un jucător execută un tur dublu cu constructorul, primeşte 
doar o singură dată, la începutul turului, punctul pentru zână.
Ext. 4 | Zâna nu protejează meepleşii ca să nu fie capturaţi de turn.
General | Dacă un jucător mută zâna, acesta nu mai are voie să-şi plaseze 
vreun alt pion precum abatele (din jocul de bază), constructorul şi porcul 
(ext. 2), primarul,�moşia şi căruţa (ext. 5), ciobanul (ext. 9).

La adresa de mai jos poți găsi 
articole promoţionale, 
extensii şi multe altele:  
shop.cutia.ro


