
VII. Extensia „Catapulta”

E vremea târgului în Carcassonne! Un vânzător ambulant soseşte cu noua sa invenţie: o catapultă. Pu-
blicul e uimit de demonstraţiile cu catapulta, iar cei creativi sunt inspiraţi pentru a găsi nenumărate
moduri în care se poate folosi noul aparat. Desigur, nu toate planurile sunt bine gândite. . .

Conţinut

• 12 cartonaşe cu târg
• 24 de cartonaşe „catapultă”

• 1 catapultă din lemn
• 1 riglă de măsurat

„Carcassonne – Catapulta” se poate juca doar împreună cu jocul de bază Carcassonne. Desi-
gur, se pot introduce în joc şi celelalte extensii apărute până acum: „Hanuri şi catedrale”
(prima extensie), „Negustori şi meşteri constructori”, „Prinţesa şi dragonul”, „Turnul”,
„Abaţie şi primar” şi „Contele, regele şi ceilalţi”.

Toate regulile din jocul de bază rămân valabile! Urmează descrierea regulilor suplimentare
ale acestei extensii.

Găsiţi răspunsuri la diferite întrebări legate de regulament – în special în legătură cu regula-
mentul altor extensii – la www.carcassonne.de.

Pregătirea jocului

Cele 12 cartonaşe noi (cele cu târg) se amestecă cu celelalte cartonaşe. Deocamdată, cata-
pulta se pune la o parte, rigla de măsurat se aşază lângă ea. Fiecare jucător primeşte câte
un cartonaş „catapultă” de fiecare tip, deci, în total, următoarele patru:

Desfăşurarea jocului

Jucătorii trag cartonaşe în mod obişnuit şi le plasează conform regulilor jocului de bază.

În momentul în care cineva întoarce un cartonaş cu târg, jucătorul respectiv
plasează cartonaşul în mod obişnuit şi îşi execută turul. După aceasta se în-
trerupe jocul şi urmează o „rundă cu catapultă”. Jucătorul care tocmai şi-a
încheiat turul, alege unul dintre cartonaşele sale „catapultă” şi aruncă acest
cartonaş cu ajutorul catapultei. După aceea urmează ceilalţi jucători în sensul

acelor de ceasornic. Fiecare jucător trebuie să ia acelaşi tip de cartonaş din propria sa re-
zervă şi să îl arunce. Fiecare jucător are dreptul la o singură încercare.
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Efectele fiecărui cartonaş „catapultă” sunt descrise
mai jos.
După „runda catapultă” cartonaşele aruncate
se restituie jucătorilor şi jocul continuă
cu următorul jucător în sensul
acelor de ceasornic.

Cartonaşele „catapultă”

Luptă cu prăjituri – Nimerirea supuşilor. Scopul este nimerirea supuşilor
altor jucători pe câmpul de joc. Dacă un supus e nimerit de acest cartonaş
(nu trebuie să şi cadă!), stăpânul supusului respectiv trebuie să îşi retragă
supusul atins. Dacă au fost nimeriţi mai mulţi supuşi, toţi sunt retraşi de
către stăpânii lor. Dacă jucătorul care aruncă cartonaşul îşi nimereşte un
supus propriu, şi acesta va fi îndepărtat de pe câmpul de joc. În cazul în
care, datorită căderii cartonaşului, se deplasează un supus şi astfel atinge un
alt supus, amândoi trebuie retraşi. Reacţii în lanţ sunt, aşadar, posibile.

Seducţie – Schimb de supuşi. Acest cartonaş are efect doar în cazul în care
a fost nimerit câmpul de joc. Cartonaşul trebuie să atingă cel puţin un
cartonaş de teren. În caz contrar, cartonaşul respectiv este retras imediat de
către jucătorul care l-a aruncat. Dacă, însă, cartonaşul a aterizat în modul
descris mai sus, se verifică unde se află şi care este supusul cel mai apropiat
de cartonaşul aruncat. Distanţa poate fi verificată cu ajutorul riglei de
măsurat. Acest supus poate fi înlocuit de către jucătorul care a aruncat
cartonaşul, cu un supus propriu. Pentru aceasta, jucătorul poate lua un
supus din propria sa rezervă, sau poate muta un supus propriu care se află
deja pe câmpul de joc. Celălalt supus se restituie stăpânului său.

Sărbătoarea ţintaşilor – Nimerirea cartonaşului cu târg. În cazul acestui
cartonaş, fiecare jucător încearcă să nimerească acel cartonaş cu târg, care a
fost aşezat înainte de această „rundă catapultă”. Cine ţinteşte cel mai
aproape de cartea respectivă, câştigă concursul de ţintire şi primeşte 5
puncte. Dacă e necesar, distanţele pot fi comparate cu ajutorul riglei de
măsurat. În cazul distanţelor egale, toţi jucătorii ale căror cartonaşe se află
cel mai aproape de ţintă, primesc câte 5 puncte.

30



Prindere – Unul aruncă, celălalt prinde, Cel care aruncă, aşază rigla de
măsurat între el şi vecinul său din stânga (la distanţă aprox. egală de cei
doi). După aceea încearcă să arunce cartonaşul cel puţin până la rigla de
măsurat, iar vecinul său încearcă să îl prindă.
Se pot întâmpla următoarele:

După aceea, vecinul din stânga va fi cel care aruncă şi vecinul său din
stânga va încerca să prindă cartonaşul.
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