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Eteläisessä Ranskassa sijaitseva Carcassonnen kaupunki on kuuluisa keskiaikaisista linnoituksistaan. Pelaajien päämää-
ränä on rakentaa alueita Carcassonnen ympärillä ja asettaa omia seuraajiaan maaseudulla sijaitseville teille, kaupunkei-
hin, luostareihin ja pelloille. Pelaajien taidot alueensa kehittämisessä sekä omien seuraajien asettelussa pelilaudalle rat-
kaisevat voiton. 

PPeelliinn  ssiissäällttöö
•72 pelilaattaa (joista 1 aloituslaatta, jossa muista erottuva taustapuoli). Laatat kuvaavat 

osia kaupungeista, teistä ja pelloista sekä luostareita. 
Lisäksi 12 jokilaattaa, jotka eivät kuulu peruspeliin (ks. sivu 4).

•40 seuraajaa, 8 jokaista 5:tä väriä kohden. 
Seuraajaa voi käyttää joko ritarina, maantierosvona, talonpoikana tai munkkina. 
Yhtä seuraajaa käytetään merkitsemään pelaajan pisteitä.

•1 pisteytyslauta pelaajien pisteiden merkitsemistä varten.

•1 sääntökirja.

JJoohhddaannttoo
Pelaajat ottavat vuorollaan pelilaatan ja asettavat sen pöydälle jo asetettujen laattojen jatkoksi, muodostaen näin yhtenäisen 
pelilaudan.  Pelilaudalle hahmottuu vähitellen teitä, kaupunkeja, peltoja ja luostareita. Näihin pelaajat voivat asettaa omia 
seuraajiaan keräämään pelaajalle pisteitä. Pisteitä kertyy sekä pelin kuluessa että pelin päättyessä. Eniten pisteitä kerännyt 
pelaaja voittaa.

PPeelliivvaallmmiisstteelluutt
Poistakaa 12 jokilaattaa, jotka eivät kuulu peruspeliin (ks. sivu 4). Asettakaa aloituslaatta, jossa on tummempi taustapuoli, 
keskelle pöytää. Sekoittakaa loput laatat kuvapuoli alaspäin ja tehkää niistä pinoja pöydän eri puolille siten, että kaikkien 
pelaajien saatavilla on useita pinoja. Laittakaa pisteytyslauta pöydän reunalle siten, että pöydän keskelle jää riittävästi tilaa 
asetella pelilaattoja. Jokainen pelaaja ottaa 8 seuraajaa (yhtä väriä) ja asettaa yhden niistä pisteytyslaudan aloitusruutuun. 
Loput seitsemän seuraajaa laitetaan pelaajan eteen pöydälle varastoon. Nuorin pelaaja päättää kuka saa aloittaa, pelivuoro 
kiertää myötäpäivään.

PPeelliinn  ppeellaaaammiinneenn
Omalla vuorollaan, pelaaja suorittaa seuraavat toimenpiteet (aina alla mainitussa järjestyksessä):
1. Pelaajan on nostettava uusi pelilaatta pöydällä olevista pinoista ja asetettava se pöydälle.
2. Pelaaja voi halutessaan laittaa yhden seuraajistaan juuri asettamalleen pelilaatalle.
3. Jos pelilaatan asettaminen aiheuttaa sen, että luostari, tie tai kaupunki valmistuu, se pisteytetään.

PPeelliillaaaattaann  aasseettttaammiinneenn
Pelaajan on ensin nostettava uusi laatta valitsemastaan pöydällä olevasta pinosta. Pelilaatta asetetaan  ensin kuvapuoli 
ylöspäin pelaajan eteen, jotta muutkin pelaajat voivat antaa hänelle valistuneita neuvoja hänen miettiessään siirtoaan. 
Pelaaja voi päättää pelilaatan liittämisestä pelilautaan seuraavia sääntöjä noudattaen:
•Uusi laatta (esimerkissä punaisin reunuksin) on asetettava siten, että ainakin yksi kokonainen reuna on yhteydessä 

aiemmin asetettuihin pelilaattoihin. Pelkkä kulmittain kiinnittyminen ei riitä. 
•Uusi laatta on asetettava siten, että kaikki pellot, kaupungit ja tiet jatkuvat katkeamattomasti pelilaatalta toiselle 

(luostarit ovat aina vain yhdellä pelilaatalla). 
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luostari
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Siniselle 2 pistettä oikeanpuoleisesta kesken-
eräisestä kaupungista. Vihreälle 7 pistettä
vasemmanpuoleisesta keskeneräisestä kaupun-
gista. Musta jää pisteittä, koska vihreällä on
kaupungissa enemmän ritareita. 

Punaiselle 3 pistettä
keskeneräisestä tiestä,
keltaiselle 5 pistettä
keskeneräisestä 
luostarista. 

Siniselle 4 pistettä valmiista kaupungista.
Keskeneräisestä kaupungista ei tule pisteitä.

Siniselle
8 pistettä.

Siniselle 4 pistettä. Punainen jää pisteittä,
koska sinisellä on useampia talonpoikia.

Pienestä kaupungista sekä siniselle että punaiselle 4 pis-
tettä. Isosta kaupungista 4 pistettä vain siniselle, joka on 
kaupungin ainoa tavarantoimittaja.
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PPeelliinn  ppäääättttyymmiinneenn
Peli päättyy sen pelaajan vuoron lopussa, joka asettaa viimeisen 
pelilaatan. Tämän jälkeen tapahtuu loppupisteytys.

LLooppppuuppiisstteeyyttyyss
Ensin kaikki vajaat kaupungit, tiet ja luostarit pisteytetään. Jokaisesta
vajaasta tiestä tai kaupungista, jossa pelaajalla on maantierosvo tai ritari, 
pelaaja saa yhden pisteen jokaista pelilaattaa kohden, josta vajaa tie tai 
kaupunki muodostuu. Vaakunoista saa yhden lisäpisteen. Vajaisiin teihin 
ja kaupunkeihin, joissa on useampia kuin yksi seuraaja, pätevät samat 
säännöt kuin valmiisiinkin teihin ja kaupunkeihin. Vajaasta luostarista saa 
yhden pisteen jokaista luostaria ympäröivää pelilaattaa kohden plus yhden 
pisteen itseluostarista (eli enintään 8 pistettä). 

TTaalloonnppoojjaatt  ttooiimmiittttaavvaatt  ttaavvaarraaaa  kkaauuppuunnkkeeiihhiinn
Pelloilla olevista talonpojista saa pisteitä seuraavasti:
•Talonpojat keräävät pisteitä vain valmiista kaupungeista. 
•Talonpojat toimittavat tavaraa kaikkiin valmiisiin kaupunkeihin, jotka

reunustavat peltoja. Talonpojan ja kaupungin etäisyydellä ei ole väliä. 
•Jokaisesta kaupungista, johon pelaajan talonpoika toimittaa tavaraa pelaaja saa 4 pistettä. Kaupungin koolla ei ole väliä. 

•Talonpoika voi toimittaa tavaraa useampaan peltoansa reunustavaan kaupunkiin.

•Yhteen kaupunkiin voidaan toimittaa tavaraa useammalta pellolta. Näissä tapauksissa se pelaaja, jolla on eniten 
talonpoikia toimittamassa tavaraa kyseiseen kaupunkiin saa 4 pistettä. Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on yhtä 
monta talonpoikaa toimittamassa tavaraa kaupunkiin, saavat he kukin 4 pistettä.

Jokainen kaupunki pisteytetään vuorotellen. Kun kaikki kaupungit on pisteytetty, loppupisteytys on valmis. 
EEnniitteenn  ppiisstteeiittää  kkeerräännnnyytt  ppeellaaaajjaa  vvooiittttaaaa!!

JJookkiillaaaajjeennnnuuss  ((ppeerruussppeelliinn  mmuuuunnnneellmmaa))::
Poistakaa peruspelin aloituslaatta pelistä. Sen sijaan, asettakaa pöydän keskelle pelilaatta, josta joki lähtee liikkeelle (lähde). Tämän
jälkeen laittakaa sivuun pelilaatta, jossa on järvi ja sekoittakaa loput 10 jokilaattaa. Peli voi alkaa. Ensimmäiset 10 laattaa, jotka
pelaajat vuorollaan nostavat, ovat jokilaattoja. Jokilaatat pelataan normaaleja sääntöjä noudattaen (laatoille voi myös asettaa seu-
raajia), mutta joen tulee olla yhtenäinen eikä se saa missään vaiheessa tehdä U-käännöstä. Seuraajia ei voi asettaa jokeen. Kun kaik-
ki 10 jokilaattaa on asetettu, seuraava pelaaja asettaa järven joen päätteeksi ja tämän jälkeen peli jatkuu normaalisti tavallisia peli-
laattoja käyttäen.



32

Siinä harvinaisessa tapauksessa, että pelaajan nostama peli-
laatta ei sovi mihinkään (ja kaikki pelaajat ovat  tästä yksi-
mielisiä), pelaaja poistaa nostetun pelilaatan pelistä ja nostaa
sen tilalle uuden.

SSeeuurraaaajjiieenn  aasseettttaammiinneenn
Asetettuaan pelilaatan, pelaaja voi asettaa laudalle yhden seuraajansa, noudattaen seuraavia sääntöjä:
•Pelaaja voi asettaa vain yhden seuraajan kierroksessa. 
•Pelaajan on otettava se edessään pöydällä olevasta varastosta (ei pelilaudalta). 
•Seuraajan voi asettaa vain pelaajan samalla kierroksella asettamalle pelilaatalle. 
•Pelaajan on valittava mihin kohtaan pelilaattaa seuraaja asetetaan: 

•Pelaaja ei voi asettaa seuraajaa pellolle, tielle tai kaupunkiin mikäli samaan niittyyn, tiehen tai kaupunkiin kuulu-
valla toisella laatalla (riippumatta siitä kuinka kaukana) on jo toinen seuraaja (kenen tahansa pelaajan). Alla on 
joitakin esimerkkejä:

Kun pelaaja on asettanut kaikki seuraajansa, hän jatkaa peliä, mutta voi vuorollaan vain nostaa ja asettaa pelilaatan. Vaikka 
seuraajia ei voi poistaa pelilaudalta, palaa niitä pelaajan käyttöön kun luostareita, kaupunkeja ja teitä pisteytetään. 

VVaallmmiiiiddeenn  lluuoossttaarreeiiddeenn,,  tteeiiddeenn  jjaa  kkaauuppuunnkkiieenn  ppiisstteeyyttttäämmiinneenn  
Mikäli luostari, tie tai kaupunki valmistuu sen seurauksena, 
että siihen liitetään uusi pelilaatta, se pisteytetään. 

VVaallmmiiss  ttiiee  
Tie on valmis kun sen molemmat päät päättyvät risteykseen, kaupunkiin tai
luostariin tai kun tie tekee kokonaisen ympyrän. Tien päätepisteiden välillä
voi olla useita pelilaattoja. Pelaaja, joka on asettanut maantierosvon valmis-
tuneen tien varrelle, saa yhden pisteen jokaista pelilaattaa kohden, jonka
kautta valmistunut tie kulkee (jokainen laatta lasketaan vain kertaalleen).

Pelaaja siirtää pisteytysmerkkiään pisteytyslaudalla eteenpäin ansaitsemiensa 
pisteiden määrällä. Jos pelaaja ohittaa 50 pistettä, asettaa hän seuraajan 
selälleen osoittamaan sitä, että hänellä on jo 50 pistettä kasassa. 

VVaallmmiiss  kkaauuppuunnkkii
Kaupunki on valmis kun sitä ympäröi muuri joka
puolelta. Kaupunki voi koostua useasta eri pelilaatas-
ta. Pelaaja, jolla on ritari valmiissa kaupungissa saa 2 
pistettä jokaisesta ppeelliillaaaattaassttaa, josta kaupunki koos-
tuu. Poikkeuksena kahden pelilaatan kokoinen kau-
punki, josta saa vain 2 pistettä. Jokaisesta kaupungis-
sa olevasta vaakunasta saa 2 lisäpistettä.

MMiittää  jjooss  vvaallmmiiiissssaa  kkaauuppuunnggiissssaa  ttaaii  vvaallmmiiiillllaa  ttiieellllää  oonn  uusseeaammppiiaa  sseeuurraaaajjiiaa??
On täysin mahdollista, että viekkaalla pelilaattojen asettamisella 
valmistuvalla tiellä tai kaupungissa on useampi kuin yksi maantierosvo 
tai ritari. Jos näin tapahtuu, pelaaja, jolla on eniten seuraajia vie 
kaikki pisteet. Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on yhtä 
monta seuraajaa, he saavat täydet pisteet.

VVaallmmiiss  lluuoossttaarrii  
Luostari on valmis kun pelilaatta, jolla luostari 
sijaitsee on kokonaan muiden pelilaattojen ympäröi-
mä. Pelaaja, jolla on munkki valmistuneessa luosta-
rissa, saa yhdeksän pistettä (yksi luostarista ja jokais-
ta sitä ympäröivästä pelilaatasta).

SSeeuurraaaajjiieenn  ppaallaauuttttaammiinneenn
Sen jälkeen kun valmistunut tie, kaupunki tai luostari on pisteytetty (HHuuoomm!! vasta pisteytyksen jälkeen), pisteytetyt seuraajat 
palautuvat asianomaisen pelaajan varastoon hänen eteensä pöydälle. Seuraajia voi nyt käyttää uudelleen seuraavilla kierroksilla. 

Pelaajan on mahdollista asettaa seuraaja, pisteyttää tie, kaupunki tai luostari, ja palauttaa seuraaja samalla vuorolla: 
(vain seuraavassa järjestyksessä

PPeelllloott
Peltoja ei pisteytetä pelin aikana. Pelloille voi asettaa talonpoikia, jotka pisteytetään vasta pelin päättyessä. Pelilaudalle
pelattu talonpoika pysyy sillä pellolla, johon se on asetettu koko pelin ajan eikä se koskaan palaa pelaajan käytettävis-
sä olevaan varantoon. Talonpojat kannattaa asettaa pelilaudalle ”makaamaan”, jotta ne erottuvat helposti muista seu-
raajista. Peltoja reunustavat tiet, kaupungit ja pelattujen pelilaattojen reunat.

sekä tie että pelto 
jatkuvat

toisella sivulla jatkuu kaupunki,
toisella pelto

kaupunki 
jatkuu

Sininen voi asettaa vain talonpojan,
sillä kaupungissa on jo ritari.

Punainen voi asettaa seuraajansa ritariksi kaupunkiin, maantierosvoksi tielle
tai talonpojaksi, mutta vain laatan pienemmälle pellolle (punainen nuoli).
Isommalla pellolla on jo talonpoika.

Ei näin! 

ritariksi

tai tai tai

talonpojaksi munkiksimaantierosvoksi

kaupunkiin luostariintielle pellolle

Punaiselle 
3 pistettä.

Punaiselle 4 pistettä.

joko tänne

tai tänne

Punaiselle 8 pistettä. Punaiselle 2 pistettä.

Sekä punaiselle että siniselle  10 pistettä,
sillä molemmilla on yksi ritari valmistu-
neessa kaupungissa.

Punaiselle 2 pistettä.

Siniselle 9 pistettä.

Punaiselle 3 pistettä.

Uusi laatta yhdistää erilliset kaupunkipalat
yhdeksi kaupungiksi.

1.Tekemällä tien/kaupungin/luostarin valmiiksi.
2.Asettamalla maantierosvon/ritarin/munkin.
3.Pisteyttämällä valmistuneen tien/kaupungin/ 

luostarin.
4.Palauttamalla maantierosvon/ritarin/munkin. 

Kaikki kolme talonpoikaa ovat 
omilla pelloillaan. Kaupunki ja 
tie rajaavat pellot toisistaan. 

Uuden pelilaatan asettamisen jälkeen kaikki 
kolme peltoa yhdistyvät toisiinsa muodostaen 
yhden pellon. HHuuoomm!! Pelaaja, joka pelasi uuden 
pelilaatan ei saa asettaa sille talonpoikaa, koska 
pellolla on jo ennestään talonpoikia.


