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Negustori şi constructori

NOILE CARTONAŞE DE TEREN

Noile cartonaşe de teren prezintă unele particularităţi pe care dorim să vi le 
explicăm acum.
În principiu, în acţiunile 1. Ataşarea unui cartonaş de teren,  
2. Plasarea unui meeple și 3. Declanşarea unei evaluări nu se 
modifică nimic.

Acest pod nu este intersecţie nici sat.  
Unul dintre drumuri se îndreaptă fără întrerupere de la 
stânga la dreapta, iar celălalt de sus în jos. Câmpurile sunt 
separate de drumuri: pe cartonaş există 4 câmpuri separate.

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 ExTENSIEI

•	24	de	cartonaşe	de	teren	(marcate cu )  
dintre acestea 9 cu vin, 6 cu grâu, 5 cu postav

•	20 de jetoane cu mărfuri  
(9x vin, 6x grâu şi 5x postav)

•	 6	 constructori

•	 6	 porci	 •	1	săculeţ	textil

PREGĂTIREA JOCULUI

Amestecă noile cartonaşe de teren între cele ale jocului de bază, apoi aranjează-le 
în modul obişnuit în mai multe teancuri acoperite pe care le depui pe masă.
Depune jetoanele cu mărfuri într-o rezervă comună lângă suprafaţa de joc.
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Evaluarea unui oraş cu simboluri de mărfuri
Dacă tu sau un adversar de-al tău finalizaţi un oraş cu unul sau mai multe 
simboluri de mărfuri, se întâmplă următoarele: 
1.) Evaluezi oraşul în modul obişnuit.
2.)  Jucătorul care a finalizat orașul prin atașarea unui cartonaș devine 

negustorul din acest oraș. El primește pentru fiecare simbol de marfă din 
orașul finalizat câte un jeton cu marfa respectivă din rezerva generală.  
Poţi fi tu însuţi acest jucător.

Nu contează dacă jucătorul care a finalizat orașul are vreun cavaler staţionat în 
acest oraș. De fapt, nu contează dacă există sau nu vreun cavaler staţionat 
în acest oraș. Jetoanele de marfă sunt acordate oricum.

Jetoanele de mărfuri obţinute le ţii în faţa ta la vedere până la sfârşitul partidei.

3. Declanşarea unei evaluări

Pentru oraș Albastru primește 
10 puncte. Pe lângă acestea,  

tu ca negustor primeşti 1 jeton cu vin 
şi 2 jetoane cu grâu.

Tu finalizezi oraşul. 

JETOANELE CU MĂRFURI

Jetoanele cu mărfuri devin relevante pentru joc doar în acţiunea 3. Declanşarea 
unei evaluări. În acţiunile 1. Ataşarea unui cartonaş de teren și 2. Plasarea 
unui meeple nu se modifică nimic.

Mănăstirea împarte 
drumul în 3 porţi-
uni de drum 
separate, iar 
drumurile împart 
câmpul în 3 părţi.

Pe acest cartonaş se gă-
sesc 3 cartiere sepa-
rate. În afară de acestea, 
în mijloc există un câmp 
care de asemenea poate 
fi ocupat de un ţăran.

Unul dintre drumuri se termină în oraş, celălalt 
la căsuţă. Câmpurile sunt separate de drumuri: 
pe cartonaş există 3 câmpuri separate.
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La sfârşitul partidei evaluaţi jetoanele cu mărfuri. Dacă ai adunat cele mai 
multe jetoane cu mărfuri de un anumit tip (vin, grâu sau postav), obţii 
puncte pentru acestea. Pentru fiecare majoritate la mărfurile de un anumit 
tip se acordă câte 10 puncte. 
În caz de egalitate, toţi cei implicaţi vor obţine numărul integral de 10 puncte. 

Evaluarea jetoanelor cu mărfuri la sfârşitul partidei

Puncte: 10 0 10 

Puncte: 10 10 10 

Exemplu pentru o partidă în doi:
Tu obţii 20 de puncte, Albastru primeşte 30 de puncte.

PORCUL ŞI CONSTRUCTORUL

Porcul şi constructorul sunt pioni speciali. Înainte de începutul partidei trebuie să îi 
depui în rezerva ta. Pionii speciali nu joacă încă niciun rol în acţiunea 1. Ataşarea 
unui cartonaş de teren.

Poţi să-ţi plasezi constructorul pe cartonaşul tocmai ataşat, dar numai pe 
un drum sau într-un oraş. Însă în teritoriul în care doreşti să-ţi plasezi 
constructorul, trebuie să se afle deja cel puţin un meeple propriu.

Constructorul se va întoarce în rezerva ta de fiecare dată când pe drumul sau 
în orașul în care este staţionat nu se mai află niciun meeple de-al tău. 

Acest lucru se întâmplă în general după o evaluare, dar în cazul unor alte extensii 
se poate întâmpla şi în alte condiţii. 

2.	Plasarea	unui	constructor

Pe drum se află deja 
un tâlhar de-al tău, 
deci poţi aşeza 
constructorul  
pe acest drum.

CONSTRUCTORUL
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Detalii suplimentare despre constructor
(Acestea sunt reguli speciale. De aceea este cel mai bine dacă le citeşti doar în 
momentul în care ai nedumeriri. Toate explicaţiile sunt valabile atât pentru oraşe, 
cât şi pentru drumuri, deşi în exemple ne referim doar la drumuri. Trebuie doar 
să înlocuieşti în gând cuvântul „drum” cu „oraş” şi cuvântul „tâlhar” cu „cavaler”.)

•  Poţi aşeza câte un meeple atât pe primul cartonaş, cât şi pe al doilea 
cartonaş. Dacă finalizezi drumul cu primul cartonaş, îţi poţi plasa de exem-
plu pe al doilea cartonaş constructorul pe care tocmai l-ai retras de pe supra-
faţa de joc (vezi exemplul de mai jos).

•  Nu există reacţie în lanţ. Dacă îţi ataşezi cel de-al 2-lea cartonaş din nou de dru-
mul pe care se află constructorul tău, nu mai ai voie să tragi şi un al 3-lea cartonaş. 

Aici încă un exemplu care cuprinde mai multe acţiuni şi care îţi prezintă cum poţi efectua cu 
constructorul tău un tur dublu.

Turul 1 : Îţi plasezi un tâlhar.
Turul 2 : Îţi plasezi constructorul lângă tâlhar.

Turul 3a :  Acum finalizezi drumul și îţi plasezi cavalerul în oraş. Apoi evaluezi drumul 
şi îţi retragi atât tâlharul, cât şi constructorul.

Turul 3b :  Îţi ataşezi cel de-al 2-lea cartonaş şi îţi plasezi din nou constructorul pe acesta.

Dacă ataşezi un cartonaş de un drum sau de un oraş în care este staţionat 
constructorul tău, ai dreptul să tragi imediat după aceea încă un cartonaş de 
teren şi să-l ataşezi pe suprafaţa de joc. Ataşează acest cartonaş după regulile 
cunoscute, de un cartonaş la alegerea ta.

1.	Ataşarea	unui	cartonaş	de	teren	şi	efectuarea	unui	tur	dublu

A   Îţi ataşezi cartonaşul şi prin aceasta prelungeşti 
drumul pe care se află constructorul tău.

B   După aceea mai tragi încă un cartonaş 
şi îl ataşezi şi pe acesta.

AB

1 2

3b3a

al 2-lea cartonaș
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PORCUL

La această acţiune porcul mare nu joacă niciun rol – îţi ataşezi cartonaşul după 
regulile obişnuite. Porcul îşi va exercita rolul numai în acţiunile 2. Plasarea 
unui meeple și 3. Declanşarea unei evaluări.

1.	Ataşarea	unui	cartonaş	de	teren

Constructorul nu are nicio influenţă asupra regulilor de evaluare obişnuite. 
El NU va fi luat în considerare la calcularea majorităţilor dintr-un anumit 
teritoriu. Însă după evaluare îţi vei retrage constructorul împreună cu 
meepleşii tăi în rezerva ta.

3. Declanşarea unei evaluări

•  Dacă drumul rămâne nefinalizat, constructorul rămâne staţionat 
acolo. Cât timp drumul rămâne nefinalizat, de fiecare dată când ajungi 
la rând, poţi efectua câte un tur dublu în modul descris mai sus.

•  Constructorul rămâne staţionat pe un drum, atâta timp cât pe acel 
drum se află cel puţin un meeple de-al tău. Dacă nu mai ai niciun 
meeple staţionat pe acel drum, îţi retragi constructorul în rezervă. 

•  Într-un tur dublu poţi executa de două ori următoarele acţiuni: 
1. Ataşarea unui cartonaş de teren, 2. Plasarea unui meeple și 
3. Declanşarea unei evaluări.

•  Pe un drum pot staţiona constructorii mai multor jucători.

•  Între tâlharul tău şi constructorul tău se poate afla un număr aleatoriu 
de cartonaşe de drum.

•  Îţi poţi plasa constructorul fie pe un drum, fie într-un oraş, 
dar niciodată pe un câmp sau într-o mănăstire.

•  Atât după ataşarea primului, cât şi după ataşarea celui de-al doilea 
cartonaş poate fi necesară o evaluare a punctelor.

Îţi poţi plasa porcul numai pe un câmp pe care se află deja cel puţin 1 ţăran 
de-al tău. 

2.	Plasarea	unui	porc

Pe acest câmp se află deja 
un ţăran de-al tău, 

de aceea îţi poţi plasa 
porcul alături de acesta.
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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

În afară de aceasta, săculeţul poate fi utilizat şi drept săculeţ de transport pentru 
jocul Carcassonne (de exemplu în excursii).

În loc să aranjezi cartonaşele în mai multe teancuri pentru a le depune lângă 
suprafaţa de joc, poţi să le introduci pur şi simplu pe toate în acest săculeţ. 
Pe parcursul jocului veţi trage din săculeţ în fiecare tur câte un cartonaş. 

1.	Ataşarea	unui	cartonaş	de	teren

Porcul rămâne pe acest câmp până la sfârşitul partidei. 
La sfârşitul partidei porcul tău îţi poate aduce puncte suplimentare la evalua-
rea finală. Pentru aceasta trebuie să deţii majoritatea pe câmpul pe care se află 
porcul tău. Din păcate porcul însuşi nu contează la calcularea majorităţii.

Dacă deţii majoritatea, primeşti 4	puncte pentru fiecare oraș finalizat (în loc 
de cele 3 puncte obişnuite). Dar numai dacă este vorba de propriul tău porc. 
Porcii celorlalţi jucători nu intră în calcul la evaluările tale.

Nu uitaţi! Simultan mai mulţi dintre voi pot să deţină majoritatea pe același 
câmp dacă aveţi același număr de ţărani.

3. Evaluarea unui câmp cu porc la sfârşitul partidei

Pe acest câmp tu deţii majo-
ritatea. Deoarece pe el se află 
și porcul tău, obţii câte 
4 puncte pentru fiecare oraș 
finalizat aici.  
Ai finalizat 2 orașe, deci 
primești 8 puncte.   
Albastru nu deţine majori-
tatea, de aceea nu primeşte 
niciun punct.

SĂCULEŢUL DIN MATERIAL TExTIL

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


