
A játék elemei     6 tájlapka  seriff jelvénnyel
                              1 aranyszínű fa seriff bábu
Előkészületek
Ennek a mini kiegészítésnek a lapkáit keverjük az alapjáték lapkái 
közé. A seriff bábut tegyük a játéktér mellé.
A kiegészítő szabályai mellet a Carcassonne Aranyláz szabályai 
változatlanul érvényesek.

A seriff
Amikor a játékos a körében olyan lapkát húz amelyiken seriffcsillag 
van akkor először leteszi a lapkát az általános szabályok szerint 
majd mozgatnia kell a seriffet.

A seriff mozgatása: Ha a seriff nincs a játéktéren akkor egy el nem 
készült hegyre kell tenni. Amikor a seriff már egy lapkán van akkor 
át kell tenni egy másik el nem készült hegyre. A seriff akkor is 
letehető egy hegyre ha ott már vannak cowboyok és/vagy sátrak, 
nem csak üres lapkára rakható le.

Kivétel: Ha a seriff nem tehető le egy másik el nem készült hegyre 
(mert nincs ilyen) akkor a játéktér mellé kell visszatenni.

A seriff aktiválása: A játékosnak aki letette vagy mozgatta a seriffet 
annyi bányakorongot kell levennie a hegyről és visszakeverni a fel 
nem használt korongok közé ahány másik játékosnak van ott sátra. 
Ha nincsenek bányakorongok a hegyen nem kell visszatenni 
semmit. 

A kék játékos leteszi a 
seriffet a hegyre. Mivel a 
sárgának és a feketének 
is van sátra 2 korongot 
kell visszakeverni a 
készletbe. A kék sátor 
nem számít mert ő tette 
le a seriffet.



A bányászat felfüggesztése: Amíg az a hegy amin a seriff áll nincs 
befejezve egyik játékos sem vehet el bányakorongot a hegyről. (A 
játékosok mozgathatják a sátraikat ha akarják.) Amikor a hegy 
elkészül a rajta lévő bányakorongokat a normál szabálynak meg-
felelően kell kiosztani, majd a seriff visszakerül a játéktér mellé.
A seriff aktiválása után a játékos folytatja a körét (letehet cowboyt, 
letehet/mozgathat sátrat, bányászhat korongot).

A seriff a játék végén: Ha a seriff a játék végén egy be nem fejezett 
hegyen áll akkor a hegy tulajdonosa megkapja a bányakorongokat. 
Több tulajdonos esetén a korongokat egyenlően kell elosztani.

A temetők
A mini kegészítő két lapkáján temető van. 
Amikor egy játékos kihúzza az egyiket akkor a 
normál szabályok szerint lerakja majd aktivál-
ja a seriffet a fentebb leírtaknak megfelelően. Ezután folytatja a 
körét mint egyébként. Ha úgy dönt cowboyt tesz a lapkára akkor 
mind a prérire mind a temetőre leteheti.

Pontozás a játék alatt: A teme-
tőt akkor kell kiértékelni ha mind 
a 8 körülvevő lapkát lerakták. A 
tulajdonos 9 pontot kap a 
temetőért plusz 1 pontot min-
den szomszédos városért.

Pontozás a játék végén: A tulaj-
donos 1 pontot kap a temetőért 
és minden egyes szomszédos lap-
káért, valamint minden városért 
ezeken a lapkákon.

A játék 
vége: piros 
9 pontot  
kap a 
cowboyért a 
temetőn. (7 
lapka + 2 
város)

Mindent megtudhatsz a Carcassonne-ról ha ellátogatsz a 
www.carcassonne.de oldalra ahol a kérdéseidre választ kapsz, 
versenyezhetsz, és hozzájuthatsz a legfissebb információkhoz.

Carcassonne és más 
játékaink, bővítések, 
csere alkatrészek és egyéb 
dolgok online boltja:
www.cundco.de
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