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Evaluarea unui drum cu han
Dacă unul dintre voi finalizează un drum pe care se află unul sau mai multe 
hanuri, primești pentru tâlharii tăi de pe acest drum câte 2 puncte pentru 
fiecare cartonaș cu drum (în locul unui punct în mod obișnuit).

3. Declanşarea unei evaluări

Hanuri şi catedrale
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

•		8	meepleşi şi 1 abate de culoare roz
Cu aceşti pioni puteţi juca de acum încolo chiar şi 6 persoane. 

•18	cartonaşe	de	teren	(marcate cu , pentru a putea
elimina din joc cu uşurinţă cartonaşele extensiei), între acestea  
se găsesc 6 cartonașe cu han pe malul lacului şi 2 cu catedrală.

•	6	meepleşi	mari

•	6	cartonaşe	de	puncte	50/100

NOILE CARtONAŞE DE tEREN
Amestecă noile cartonaşe de teren între cele ale jocului de bază, apoi aranjează-le 
pe toate în modul obişnuit. 

față verso

Acest drum valorează 10 puncte, fiindcă este alcătuit din 5 porțiuni şi de-a lungul lui se află 1 han.

Meepleşii pot fi depuşi după regulile deja cunoscute. Rolul cartonaşelor va fi 
explicat în punctul următor.

2. Plasarea unui meeple

Noile cartonaşe de teren trebuie ataşate la fel ca şi cele de până acum. 
Vom vedea rolul lor doar la punctul 3.

1. Ataşarea unui cartonaş de teren
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AtENŢIE! Dacă până la sfârşitul partidei nu reuşeşti să finalizezi un drum pe 
care se află unul sau mai multe hanuri, pentru acel drum, din păcate, nu vei 
primi niciun punct. 

Evaluarea oraşului cu catedrală
Dacă finalizezi un oraş în care se află una dintre catedrale (sau ambele), 
primești câte 3 puncte (în loc de 2) pentru fiecare cartonaş din oraș şi pentru 
fiecare blazon.

AtENŢIE! Dacă până la sfârşitul partidei nu reu-
şeşti să finalizezi oraşul în care se află una sau cele 
două catedrale, pentru acel oraş, din păcate, nu vei 
primi niciun punct.

Evaluare finală drumuri: acest drum nu este finalizat, 
de aceea pentru drumul cu han nu primeşti niciun punct.

Pentru acest oraş primeşti un 
număr grandios de 27 puncte. 
9 x 3 = 27 puncte  
(7 cartonaşe şi 2 blazoane). 

Evaluare finală oraş: În acest oraş se află 
o catedrală, dar deoarece orașul nu este 

finalizat, nu primeşti niciun punct.

Şi pentru acest drum primeşti 10 puncte,  
deşi de-a lungul lui se află 2 hanuri.

Pe acest cartonaş se află 
patru cartiere separate, 
precum şi o grădină 
pe câmpul din mijloc.

Hanul contează pentru 
drumurile care se îndreaptă 
spre stânga şi spre dreapta, 
dar nu şi pentru drumul 
îndreptat în jos.

Aici îţi explicăm câteva detalii de pe noile cartonaşe de teren.
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MEEPLE-UL CEL MARE

La începutul partidei, fiecare dintre jucători îşi 
depune în rezervă meeple-ul cel mare de culoarea lui.

În locul unui meeple obișnuit, acum ai posibilitatea să-ţi plasezi un meeple 
mare – după regulile cunoscute.

2. Plasarea unui meeple

Dacă are loc o evaluare în teritoriul în care ai meeple-ul mare, atunci acesta are 
valoarea a 2 meepleşi obișnuiţi. (Ca și cum ai fi plasat 2 meepleşi obișnuiţi.)

Atenţie! Să ne amintim de faptul că toţi jucătorii care deţin un număr egal de 
meepleşi într-un teritoriu, primesc în mod egal numărul maxim de puncte. 

Dacă ai într-un teritoriu mai mulţi meepleşi decât fiecare din adversarii tăi, 
tu vei încasa toate punctele, iar adversarii tăi nu vor primi nimic.

După efectuarea evaluării meeple-ul cel mare se întoarce în rezerva ta, ca şi 
orice alt meeple, şi începând cu turul următor îl vei putea utiliza din nou.

3. Declanşarea unei evaluări

În oraş se află meeple-ul tău mare, 
jucătorul Negru are staționat aici 

doar un meeple obișnuit.  
Acest lucru înseamnă că tu deții 

majoritatea în acest oraş, și obții astfel 
numărul maxim de 8 puncte, 

iar Negru rămâne, din păcate,  
cu mâinile goale.

Cu acest cartonaş, oraşul este finalizat.

Mânăstirea închide 
capetele ambelor 
drumuri.

Câmpul 
se sfârşeşte 
în acest colţ.

Intersecţia închide 
drumurile în 
ambele direcţii.

Nu ai voie să-ţi plasezi tâlharul pe 
drumurile scurte care duc spre oraş. 

Aceste drumuri există numai 
pentru a delimita câmpurile.

Aici supusul mare nu joacă niciun rol – îţi poţi ataşa cartonaşul după regulile 
obişnuite. Acesta va conta doar în acţiunile 2 şi 3.

1. Ataşarea unui cartonaş de teren
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Dacă îţi utilizezi meeple-ul cel mare drept ţăran, acesta va rămâne pe suprafaţa 
de joc până la sfârşitul partidei – ca şi ceilalţi ţărani. El valorează cât 2 ţărani 
obișnuiţi.
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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

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

Cu noile cartonașe indicatoare de puncte poţi ţine mai uşor evidenţa numă-
rului mare de puncte pe care le poţi acumula cu ajutorul acestei extensii. 
După ce ai înconjurat o dată tabla de punctaj (=50 puncte), îţi iei un cartonaș 
cu puncte. Depui cartonașul în faţa ta cu partea care indică 50 de puncte 
întoarsă în sus. După aceea îţi poţi număra punctele în modul obişnuit. 
La sfârşitul partidei pur şi simplu aduni aceste 50 de puncte la numărul 
de puncte indicat de tabla de punctaj.
Dacă reuşeşti să înconjori tabla de punctaj 
încă o dată, îţi poţi întoarce cartonașul indi-
cator de puncte pe faţa cu 100 de puncte. 

Ai 48 de puncte şi mai primeşti 4. 
Avansezi cu meeple-ul tău pe tabla 

de punctaj şi depui în fața ta cartonașul 
indicator de 50 de puncte.

CARtONAșELE INDICAtOARE DE PUNCtE

Cartonașele indicatoare de puncte sunt importante doar la evaluări.

3. Declanşarea unei evaluări

Ţi-ai plasat meeple-ul 
mare drept țăran pe 
câmp. Albastru are 

staționat pe acel câmp 
doar un meeple obișnuit. 

De aceea tu vei primi 
cele 9 puncte pentru cele 

3 oraşe finalizate.


