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Oversettelse og layout: Nils Håkon Nordberg

CarCassonne (utv 7):

tårnet
INNHOLD
• 18 landskapsbrikker, alle med 

tårnfundament
• 18 tårndeler i tre
• 1 brikketårn

Du må ha Carcassonne (grunnspillet) for å 
kunne spille Carcassonne: Tårnet, men denne 
utvidelsen er også kompatibel med de andre 
utvidelsene. 

Alle reglene er som før, endringene finner du 
under. 

Vi anbefaler deg å ikke demontere tårnet. Når 
du skal bruke tårnet legger du først alle brikkene 
ut på bordplaten med forsiden ned. Deretter 
blander du dem godt sammen, før du plasserer 
dem i tårnet uten å se på dem. Du KAN trekke 
både fra bunnen og toppen, men det enkleste 
er å ta fra toppen. Brikkene kan lett ramle ut 
dersom du trekker nedenfra.

FORBEREDELSER
Bland de 18 nye landskapsbrikkene sammen 
med de andre brikkene. Deretter legger du alle 
brikkene opp i tårnet. Det spiller ingen rolle om 
brikkene plasseres på høyre side, venstre side 
eller begge sider av tårnet.  Plasser tårnet slik at 
alle har lett tilgang.

Alle skal ha et antall tårndeler avhengig av hvor 
mange dere er:

2 spillere: 10 deler
3 spillere: 9 deler
4 spillere: 7 deler
5 spillere: 6 deler
6 spillere: 5 deler (bare mulig hvis dere bruker 
Vertshus og katedraler - den første utvidelsen til 
Carcassonne). 

SPILLETS GANG
Når det er din tur, skal du trekke en brikke 
og plassere den på bordet – akkurat som 
i grunnspillet. Det er ingen nye regler når 
det gjelder utplasseringen av de 18 nye 
landskapsbrikkene. Etter brikkeplasseringen kan 
du nå utføre en av fire mulige handlinger:

1. Du kan plassere en undersått på den 
nye brikken, i henhold til de vanlige 
reglene.

2. Du kan plassere en av tårndelene dine 
på den nye brikken, hvis den inneholder 
et tårnfundament.

3. Du kan plassere en tårndel på en 
allerede påbegynt tårn 

4. Du kan plassere en av undersåttene 
dine på et tårn som er under bygging, 
og således fullføre det. 

Plassere en tårndel og ta en fange
Hver gang du plasserer ut en tårndel, kan du 
også ta en av motspillernes undersåtter til fange. 
Hvilke undersåtter avhenger av hvilken etasje i 
tårnet du nettopp har bygget. 
Når du setter ut den første delen i et tårn, dvs. 
første etasje, så får du bare ta en undersått fra 
brikken over, under, til høyre eller til venstre 
– eller fra tårnets egen brikke.  Du har altså til 
sammen 5 brikker å velge mellom. 
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Når du bygger andre etasje, så har du 9 brikker 
å velge mellom. 
For hver ny etasje øker du rekkevidden med fire 
nye brikker. Det er mulig å øke rekkevidden forbi 
både tomme felter og andre tårn. Det er ingen 
begrensning for hvor høyt et tårn kan bygges.

Plassere en undersått på et tårn
Et tårn blir fullført straks noen setter en 
undersått på det. Det kan med andre ord ikke 
bygges høyere. Undersåtten blir stående på 
tårnet resten av spillet. Den kan verken tas til 
fange eller hentes opp igjen av eieren. 
Denne handlingen benyttes for å beskytte sine 
egne undersåtter mot å bli tatt til fange. 

Fangene
Når to spillere begge har tatt til fange en 
undersått som tilhører den andre, så skjer det 
en umiddelbar fangeutveksling. Undersåttene 
returnes til sine respektive eiere uten 
forhandlingsmulighet.  

I tillegg kan du hente ut en undersått per runde 
fra en valgfri motspiller, ved å betale 3 poeng 
til den aktuelle spilleren. Det gjør du ved å 
flytte poengbrikken din tre felter bakover og 
motspillerens brikke tre felter fremover. Du kan 
ikke hente ut tilfangetatte undersåtter dersom 
du ikke har tre poeng å gi fra deg. Du kan bruke 
den løslatte undersåtten med en gang. 

Eksempel: Rød starter byggingen av et tårn, 
og tar den blå undersatten fra brikke 4 til 
fange. 

Eksempel: Rød bygger andre etasje i 
tårnet, og har mange potensielle fanger 
å velge mellom. Han kan ta enten den 
grønne undersåtten på brikke �, den blå 
undersåtten på brikke 6, eller den gule 
følgesvennen på brikke 9. 


