
Съдържание:
• 18 Теренни плочки    • 6 Маркер-плочки за 50/100 точки
• 8 Допълнителни фигури за свитата на 6-ти играч • 6 Двойни фигури

Тук е мястото, Ние - издателството и авторът на КАРКАСОН - да Ви благодарим 
за безбройните отговори по пощата на нашата малка анкета. Благодарение на 
Вашите писма, Вие – играчите и фенове на КАРКАСОН – демонстрирахте удо-
волствието си от играта, изпратихте ни множество предложения и препоръки, 
с което допринесохте това разширение да се появи на бял свят. 

Това разширение може да се играе само заедно с базовия КАРКАСОН, да се интегрира 
напълно или частично в сценария, изцяло според вкуса на играчите. Всички правила 
от основната игра остават непроменени! По нататък са описани всички новости:

18 Нови теренни плочки 
Те се полагат по обичайния начин - поляна към поляна, път към път, крепост към крепост.
Но сред новите плочки има и такива с различни сгради, които променят начина на оценяване:

Странноприемница край езерото (6 плочки)
Лежат ли, една или повече 
странноприемници край завършен 
път, то тогава разбойникът получава 
по 2 точки за всяка част от пътя 

(според броя на плочките, които го изграждат).  
Ако обаче пътят не бъде завършен до края на         
играта, играчът не печели никакви точки!!

 

Катедрала (2 плочки)
Лежат ли, една или повече кате-
драли в завършена крепост, то то-
гава рицарят получава по 3 точки за 
всяка част от града (според броя на 
плочките) както и за всеки герб. Ако 

обаче крепостта не бъде завършена до края 
на играта, играчът не печели никакви точки!!
 

Синият взима 
24 точки

Синият получава 6 точки

В края на играта пътят е незавършен:
Синият получава 0 точки

В края на играта градът е незавършен:
Синият получава 0 точки

Синият получава 6 точки

Странноприемници и катедрали
(Разширението)

Клаус-Юрген Вреде



Други нови теренни плочки:

 

Маркери за 50/100 точки (6 плочки - двустранни)
Те повишават прегледността при отброяване на резултата. Всеки играч, който 
направи пълна обиколка на дъската и мине през нулата, взима по една плочка  с 
маркер 50 и я поставя открито на видно място пред себе си. Ако играчът пре-
мине за втори път през нулата, то той обръща маркера си на 100 точки. При игра 

с двама, в много редки случаи може да се стигне до 3-то минаване през полето 0. Тогава играчът 
получава още една плочка с 50 точков маркер и го слага пред себе си. 

Допълнителни фигури за свитата на 6-ти играч
С големия брой добавени теренни плочки в това разширение, играта спокойно може да се играе 
и от 6 играча.   

6 Двойни фигури
Всеки играч получава към седемте си нормални, по 
една двойна фигура допълнително. Тя може да се 
играе съвсем нормално, като всяка друга, но има 
двойна сила. При едно оценяване по време на 
или в края на играта, се брои така, сякаш играчът 
има 2 нормални фигури върху обекта (път, 
крепост, поляна). След оценяването, двойната 
фигура се завръща в свитата на играча, като всяка друга и може да бъде използвана отново от 
следващия ход. Ако двойната фигура бъде поставена на полянка, то тя остава върху съответната 
теренна плочка до края на играта, като всеки нормален единичен селянин. 

Всичко за света на КАРКАСОН може да намерите в интернет на немски език на 
www.carcassonne.de. Там има отговори на въпроси за играта, можете да вземете 
участие в томболи и да следите актуалното развитие на поредицата. 

Манастирът дели пътя        
на 2 отделни части.

Тази плочка съдържа 
4 крепостни части.

Кръстовището дели пътя
на 2 отделни части.

Тук, на малките 
пътни ръкави, не се 
слагат разбойници.

Странноприемницата се     
намира на десния ръкав.

© 2010 
Hans im Glück Verlags-GmbH
Birnauer Str. 15 
80809 München
info@hans-im-glueck.de

Играйте безплатно 
онлайн версията на:
www.brettspielwelt.de
На български език следете 
онлайн секцията ни на:
www.fantasmagoria.bg

Тук, тази поляна свършва.

Само Синият получава 3 точки за пътя
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