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 Un joc ingenios pentru 2 – 5 jucători de peste 7 ani.

Oraşul Carcassonne din sudul Franței este celebru pentru fortificațiile sale fără de pereche, ridicate în timpul 
Imperiului Roman şi în epoca cavalerilor medievali. Jucătorii şi suitele lor se aventurează să-şi găsească norocul 

pe drumurile, în oraşele, la mănăstirile şi pe câmpurile din jurul oraşului Carcassonne. De ei depinde soarta 
ținutului, iar iscusința cu care îşi pun în valoare supuşii în rolurile de tâlhari, cavaleri, călugări sau țărani 

le deschide calea spre succes.

PIESELE ŞI STRUCTURA JOCULUI
Bine ai venit la Carcassonne! În acest regulament îţi prezentăm într-o clipită regulile simple ale acestui joc clasic 
al timpurilor noastre. Îndată ce ai citit acest regulament scurt, le vei putea arăta şi explica celorlalţi jucători cum 
funcţionează jocul. După aceea, nimic nu mai stă în calea distracţiei alături de Carcassonne!
Pentru început trebuie, desigur, să pregăteşti jocul, dar asta se rezolvă rapid. În timp ce pregăteşti jocul, îţi vom 
explica şi câte ceva despre conţinut.

În cele din urmă să aruncăm o privire asupra sUpUşilor (meeple, 
a se pronunța: mi:pl), apoi am încheiat pregătirea jocului. În joc vei 
găsi 40 meeple, câte 8 bucăţi în culorile galben, roșu, verde, albastru 
și negru. În afară de aceștia vei mai găsi 5 abaţi în culorile menţionate.
Mai întâi trebuie să-i dai fiecărui jucător 7 meepleși în culoarea pe care 
şi-a ales-o. Aceștia vor alcătui rezerva fiecărui jucător (fireşte, şi tu îţi 
vei alege o culoare).
Pe cel de-al optulea meeple îl depui pe căsuţa 0 de pe tabla de punctaj.
Pe cei 5 abaţi nu îi vom folosi în prima partidă. Pe aceștia îi poţi 
depune în cutie, alături de meepleșii în culorile nefolosite.

Mai există şi o tablă de punctaj: pe aceasta o pui la marginea suprafeţei de joc.

Supuşi (meeple)

Abaţi

Pe 12 dintre aceste cartonaşe de teren putem 
vedea un râu. Deocamdată nu ne vom ocupa 
de aceste cartonașe, ci le vom explica mai  
târziu. Pentru început, poţi să le scoţi din joc.
Toate cartonaşele au verso identic, numai 
cartonaşul de pornire, precum şi cartonaşele cu râu 
au verso de culoare mai închisă, astfel încât să le putem 
identifica oricând cu uşurinţă.

Cartonaş cu 
verso de culoare 
închisă

Cartonaş cu 
verso normal

Mai întâi să aruncăm o privire asupra 
cartonaşelor de teren.  
Cele 84 cartonaşe de teren alcătuiesc drumuri, 
oraşe şi mănăstiri, situate toate pe un câmp. 

cartonaş  
cu segment de  

oraş

cartonaş  
cu segment de 

drum

cartonaş  
cu o mănăstire

Începi pregătirea jocului aşezând 
cartonaşul de pornire (cel cu verso de 
culoare închisă) în mijlocul mesei de 
joc. Amestecă restul cartonaşelor şi 
depune-le pe masă în mai multe 
teancuri acoperite în aşa fel, încât să 
fie la îndemâna tuturor jucătorilor.

Mai multe teancuri de cartonaşe 
întoarse cu faţa în josCartonaş 

de pornire
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DESFĂŞURAREA JOCULUI

SCOPUL JOCULUI

Vom juca Carcassonne în sensul acelor de ceasornic. Cel mai tânăr jucător începe. Jucătorul care urmează la rând, exe-
cută întotdeauna acţiunile descrise mai jos în ordinea indicată. După aceea urmează la rând alt jucător etc. Mai întâi 
vom enumera acţiunile şi le vom explica pe rând. Le vom explica cu ajutorul străzilor, oraşelor şi mănăstirilor reprezen-
tate pe cartonaşe. Care anume sunt acţiunile?

Înainte de a prezenta regulile, să clarificăm succint despre ce este vorba în Carcassonne şi care este scopul jocului?
Adversarii tăi şi cu tine veţi depune rând pe rând câte un cartonaş de teren pe suprafaţa de joc. Aşa veţi construi 
drumuri şi oraşe măreţe, veţi ctitori mănăstiri şi veţi munci câmpurile roditoare. 
Meepleșii voștri vor putea juca rolul de tâlhar, de cavaler, de călugăr sau de ţăran. Cu ajutorul lor veţi obţine puncte – 
atât pe parcursul jocului, cât şi la sfârşit. După o partidă fascinantă va trebui să efectuaţi o scurtă evaluare finală 
pentru a putea afla cine a reuşit să strângă cele mai multe puncte, câştigând jocul! Acum să începem…

Plasarea unui meeple:
După aceasta, jucătorul are  
posibilitatea să-şi ia din rezerva 
proprie un meeple şi să-l 
depună pe cartonaşul 
de teren tocmai plasat.

2

Drumurile

Plasarea unui cartonaş:
De fiecare dată jucătorul tre-
buie să tragă exact 1 cartonaş 
nou de teren pe care îl va 
ataşa cu cel puţin o la-
tură de suprafaţa de joc.

1

Declanşarea unei evaluări:
Jucătorul trebuie 
să efectueze toate 
evaluările pe care le-a 
declanşat prin 
ataşarea cartonaşului.

3

Pe cartonaşul pe care tocmai l-ai tras, poţi observa 3 drumuri 
care pornesc dintr-un sat. Ataşezi cartonaşul de cartonaşele 
deja expuse pe suprafaţa de joc. Trebuie să plasezi cartonaşul 
în aşa fel, încât să se potrivească cu teritoriile deja existente.

1. Ataşarea cartonaşului de teren

Acesta este cartonaşul pe 
care tocmai l-ai ataşat. Dru-
mul se potriveşte cu drumul, 
câmpul cu câmpul, excelent!

După ce ai ataşat cartonaşul, ai posibilitatea să plasezi 
pe drumul de pe acest cartonaş un meeple drept 
tâlhar. Poţi însă proceda astfel numai dacă de-a lun-
gul drumului respectiv nu se află deja un alt tâlhar.

Drumul nu este încă finalizat, de aceea încă nu 
trebuie să evaluezi (acţiunea 3). Urmează rândul 
următorului jucător.

Adversarul tău trage un cartonaş de teren şi îl 
ataşează. Pe drumul din dreapta satului staţionează 
deja un meeple (tâlharul tău), de aceea adversarul tău 
nu poate plasa acolo niciun meeple de-al lui. El se 
decide să-şi plaseze meeple-ul drept cavaler în oraşul 
de pe cartonaşul tocmai ataşat.

2. Plasarea unui meeple drept tâlhar

Pe cartonaşul tocmai ataşat 
ţi-ai plasat acum un meeple 
în rolul de tâlhar. 
Pe acest drum nu s-a aflat până 
acum niciun alt meeple, aşa că 
acţiunea ta este regulamentară.

Drumul spre dreapta este deja ocupat, de aceea jucătorul 
albastru se decide să-şi plaseze meeple-ul drept cavaler în oraş.

Un drum trebuie evaluat în momentul în care este închis la ambele 
capete. Drumul trebuie să se termine întotdeauna fie într-un sat, 
într-un oraş, într-o mănăstire, fie trebuie să formeze o buclă. 
Ia să vedem, dacă este necesară o evaluare: Super, există o evaluare 
– drumul este închis la ambele capete!

Drumul tău este finalizat, deși cartonaşul a fost depus de adversarul tău. Să vedem, câte puncte vei primi. 
Fiecare cartonaş al drumului valorează câte 1 punct. Drumul tău constă din 3 cartonaşe, de aceea primeşti 
3 puncte – excelent!

3. Declanşarea unei evaluări

1 2 3
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Excelent, deja ai înţeles cei mai importanţi paşi ai jocului. Nici nu a fost greu, aşa-i?  
Să privim acum şi celelalte teritorii:

Oraşele

Mănăstirile

Aici putem observa rolul tablei de 
punctaj. Pentru ca să nu fie necesar să 
ţineţi minte toate punctele pe care le-aţi 
obţinut pe parcursul jocului, este suficient 
să avansaţi pur şi simplu cu un meeple pe 
tabla de punctaj. Avansează deci cu 
meeple-ul tău 3 paşi pe tabla de punctaj.

După fiecare evaluare toţi meepleșii 
participanţi la acea evaluare se întorc 
în rezervele voastre personale.

Retrage-ţi în rezervă tâlharul pentru care 
ai primit adineauri 3 puncte.
Meeple-ul albastru rămâne pe suprafaţa 
de joc, deoarece nu a participat la 
evaluarea drumului.

Prima dată tragi un 
cartonaş în modul 
cunoscut, pentru 
a-l ataşa. 
Cartonaşul 
trebuie să se potrivească şi 
în cazul de faţă. Deci se poate ataşa 
și de un oraş încă nefinalizat. 

1. Ataşarea cartonaşului de teren

Şi aici trebuie să verifici 
mai întâi dacă se află deja 
vreun cavaler în oraş. În 
oraşul nostru nu 
există niciunul, 
de aceea îţi 
poţi plasa aici 
un meeple 
drept cavaler.

2. Plasarea unui meeple drept cavaler

Ai ataşat cartonaşul nou 
cu iscusinţă şi ai extins 
cu 1 cartonaş oraşul încă 
nefinalizat. Oraşul încă 
nu este ocupat, ai deci 

posibilitatea 
să-ţi plasezi 
acolo un meeple.

Acum avansăm puţin în joc şi presupunem că în runda următoare ai tras acest 
cartonaş. Se potriveşte, aşa că îl poţi ataşa de oraşul tău.

Cu aceasta ţi-ai finalizat teritoriul (în cazul de faţă oraşul). Când oraşul este 
înconjurat de ziduri şi nu mai prezintă niciun spaţiu gol, se consideră oraş 
finalizat. În acest oraş staţionează un meeple de-al tău, de aceea 
evaluezi oraşul şi obţii un număr de puncte.

Fiecare cartonaş dintr-un oraş finalizat valorează 2 puncte. 
Suplimentar primeşti câte 2 puncte pentru fiecare blazon 
din oraş.

În consecinţă vei obţine 8 puncte! Meepleșii tăi se întorc şi de această 
dată în rezerva ta – ca la orice evaluare.

3. Declanşarea unei evaluări

2 4

8

6

Prima dată tragi ca şi 
până acum un cartonaş, 
pentru a-l ataşa. Şi acum 
cartonaşul trebuie să se 
potrivească. Mănăstirea 
se găseşte întotdeauna în centrul 
cartonaşului. În consecinţă, dacă vrei 
să ataşezi acest cartonaş, trebuie să ţii 
cont doar de teritoriile de pe marginile 
cartonaşului (ca şi până acum).

1. Ataşarea cartonaşului de teren

În mănăstire îţi poţi 
plasa un meeple pe 
care îl vom denumi că-
lugăr. Scoţi meeple-ul 
din rezervă şi îl depui 
exact pe mănăstire.

2. Plasarea unui meeple drept călugăr

Mănăstirea se găseşte întotdeauna  
în centrul cartonaşului. Poţi ataşa 
cartonaşul aici, ca să se potrivească 
câmpul cu teritoriul deja existent.
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Rezumat

Mai mulți meepleși într-un teritoriu

Uau! A mers repede, aşa-i? Acum cunoşti deja cele mai importante reguli şi poţi juca Carcassonne.
Mai există câteva detalii, de aceea facem un scurt rezumat cu cele mai importante informaţii:

Mănăstirea poate fi evaluată când este înconjurată din toate părţile de cartonaşe. 
Fiecare cartonaş valorează 1 punct (inclusiv cartonaşul cu mănăstirea).

Ura! Cu acest cartonaş mănăstirea este înconjurată complet de 
cartonaşe. Primeşti 9 puncte şi îţi retragi meeple-ul.

3. Declanşarea unei evaluări

 � Cartonaşul pe care l-ai tras trebuie ataşat întotdeauna în aşa fel, încât să aibă cel puţin o latură comună cu 
ţinuturile existente, și să se potrivească cu ele.

 � Dacă – în cazuri extrem de rare – nu poţi ataşa cartonaşul în niciun fel, aşează cartonaşul înapoi în cutie şi 
trage un cartonaş nou.

1. Ataşarea cartonaşului de teren

 � Îţi poţi plasa meepleşii întotdeauna numai pe cartonaşul pe care tocmai l-ai ataşat pe suprafaţa de joc.
 � Trebuie să ţii cont de faptul că în acel teritoriu nu se poate afla niciun alt meeple.

2. Plasarea unui meeple

 � Un drum se consideră finalizat, dacă la ambele capete ale drumului se află un sat, un oraş sau o mănăstire, 
sau dacă drumul formează o buclă. Fiecare cartonaş cu drum valorează câte 1 punct.

 � Un oraş este considerat finalizat, dacă este înconjurat din toate părţile de ziduri şi dacă în interior nu mai 
este niciun spaţiu gol. Pentru fiecare cartonaş cu oraş şi pentru fiecare blazon din oraş se acordă 2 puncte.

 � O mănăstire se consideră finalizată în momentul în care este înconjurată din toate părţile de câte un 
cartonaş, în total 8 cartonașe. Pentru fiecare mănăstire finalizată se acordă 9 puncte.

 � Evaluarea se declanşează întotdeauna la sfârşitul unui tur. Pot obţine puncte toţi jucătorii care au meepleși 
plasaţi în teritoriul evaluat.

 � După fiecare evaluare fiecare jucător îşi retrage toţi meepleșii participanţi la evaluare.
 � Dacă la o evaluare participă mai mulți jucători, câştigătorul punctelor este jucătorul care deţine 
majoritatea meepleșilor staţionaţi pe drumul sau în oraşul evaluat. Dacă mai mulţi jucători au un număr 
egal de meepleși într-un teritoriu, toţi aceşti jucători obţin numărul integral de puncte.  
(Atenție: Cum se poate întâmpla acest lucru? Mai jos îţi prezentăm un exemplu detaliat.)

3. Declanşarea unei evaluări

1

8

7

2

9

6

3

4

5

Cu cartonaşul pe care l-ai tras, ai 
putea prelungi acest drum. Dar pe 
drum staţionează deja meeple-ul 
unui adversar, de aceea nu poţi 
plasa aici un meeple de-al tău.
Aşa că te decizi să-ţi 
ataşezi cartonaşul 
astfel încât să nu 
lege între ele cele 
două drumuri.

Într-o rundă ulterioară tragi 
acest cartonaş şi îl ataşezi de 
drumul nefinalizat. Pe drumul 
acum unificat se află 2 tâlhari.
Cu această acţiune ai şi finalizat 
drumul, de aceea urmează 
o evaluare la care adversarul 
tău şi cu tine veţi obţine fiecare 
câte 4 puncte.
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SFÂRŞITUL JOCULUI ŞI EVALUAREA FINALĂ
Chiar şi jocul Carcassonne se sfârşeşte odată… Ce păcat... Dar dorim totuşi să aflăm cine a câştigat partida.
Jocul se sfârşeşte în momentul în care unul dintre jucători nu mai are la dispoziţie cartonaşe pe care să le tragă şi să 
le ataşeze. Mai urmează o scurtă evaluare finală, apoi determinaţi câştigătorul.

Din momentul în care se sfârşeşte jocul, doar teritoriile în care se mai află meepleși mai pot aduce puncte:
 � Pentru fiecare cartonaș cu drum se acordă câte 1 punct. Ca şi pe parcursul jocului.
 � Într-un oraș nefinalizat se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș cu segment de oraș, precum și pentru fie-
care blazon. Din păcate doar jumătate faţă de cele obţinute pe parcursul jocului.

 � Pentru fiecare mănăstire se acordă 1 punct, precum şi câte 1 punct pentru fiecare cartonaş adiacent. Ca şi pe 
parcursul jocului.

 � Fiecare câmp aduce 3 puncte pentru fiecare oraş limitrof finalizat. 
Aceasta este de fapt evaluarea ţăranilor – o amintim în acest loc doar pentru a vă oferi o privire de ansamblu completă. 
Dar deocamdată o puteţi ignora şi o veţi putea integra în jocul vostru după ce aţi jucat câteva partide. Vom explica 
rolul ţăranilor în pagina următoare.

În momentul în care aţi trecut pe tabla de punctaj punctele obţinute din evaluarea finală, aţi stabilit şi câştigătorul 
primei voastre partide de Carcassonne. Acesta este jucătorul care a obţinut cele mai multe puncte. Felicitări! După ce 
aţi jucat una sau două partide, vă sfătuim ca în partidele voastre ulterioare să integraţi şi câmpurile, precum şi ţăranii.

Acum puteţi să consultaţi pe foaia suplimentară sugestiile referitoare la strategie, precum şi descrierea interesante-
lor extensii. Vă mulţumim pentru atenţie şi vă urăm distracţie plăcută. Pe paginile de internet de mai jos puteţi găsi 
sugestii suplimentare, informaţii şi idei fantastice.

Te invităm la joc!
În fiecare an organizăm Campionatul 
Național de Carcassonne și ne-am bucura 
să te putem saluta la unul dintre evenimentele 
noastre. Informaţii suplimentare poţi afla 
la adresa: www.cutia.ro

Autor: Klaus-Jürgen Wrede  
Ilustrator piese joc: Anne Pätzke
Ilustrator copertă: Chris Quilliams
Grafică/design: Christof Tisch, Andreas Resch

© 2001, © 2014
Hans im Glück Verlags-GmbH
Hans im Glück Verlag
Birnauer Str. 15
80809 München
Germania
www.hans-im-glueck.de

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

Evaluare finală drumuri: Roșu primeşte 3 puncte pentru drumul 
nefinalizat (3 cartonașe cu drum).

a  nală 
Albastru obţine 3 puncte 
pentru oraşul nefinalizat 
(2 porţiuni de oraş, 1 blazon).

Evaluare finală oraş:
Verde obţine 8 puncte 

pentru oraşul mare 
nefinalizat (5 porţiuni de 

oraş, 3 blazoane).  
Negru nu primeşte 

nimic, fiindcă verde 
are 2 cavaleri staţionaţi 

în oraş şi deţine astfel 
majoritatea.

a  n lă ă ă ti i
Galben primeşte 4 puncte 
pentru mănăstirea neterminată 
(3 cartonaşe înconjurătoare şi 
cartonaşul cu mănăstirea).

În speranţa de a-i şter-
peli jucătorului galben 
oraşul, îţi ataşezi carto-
naşul cu oraş în această 
poziţie şi îţi staţionezi 
aici un meeple drept ca-
valer. Poţi proceda astfel, 
fiindcă această porţiune 
de oraş nu este legată de 
niciun oraş în care se află deja un cavaler. Dacă într-un tur 
ulterior vei trage cartonaşul potrivit, cu cei doi cavaleri pe 
care îi deţii îi vei putea lua jucătorului galben oraşul.

Ai avut noroc şi 
ai tras cartonaşul 
potrivit. Uneşti 
toate porţiunile de 
oraş într-un oraş 
mare, finalizat. 
În acest oraş ai 
mai mulţi cavaleri 
decât adversarul 
tău, de aceea doar tu vei obţine cele 10 puncte pentru 
oraşul finalizat. După aceea amândoi vă retrageţi meepleșii 
în rezervă.
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FOAIE SUPLIMENTARĂ CARCASSONNE
Bună cititorule, ai jucat deja câteva partide de Carcassonne? Dacă da, eşti binevenit aici, deoarece cu ajutorul 
informațiilor de mai jos vei avea parte de partide şi mai fascinante!

Pentru început hai să-ți prezentăm țăranii. Ce-ar fi viața în Carcassonne fără țărani harnici şi importanți? 
Să-ți explicăm pas cu pas, cum anume funcționează.

Ţăranii

Precum ai observat deja, 
din păcate țăranii nu-ți aduc 
puncte pe parcursul jocului, 
şi nici nu se întorc în rezerva 
ta. De aceea trebuie să-i 
utilizezi cu precauție.
Să presupunem că partida 
a luat sfârşit şi am ajuns la 
evaluarea finală. 
Spre deosebire de celelalte 
teritorii din Carcassonne, 
pentru punctaj nu va conta 
numărul cartonaşelor, 
ci numărul oraşelor limitrofe. 
Fiecare oraş finalizat învecinat 
cu câmpul tău valorează 
3 puncte.

3. Evaluarea ţăranilor

Pe câmpul mare, cucerit de jucătorul roșu și cel albastru, se găsesc cele 3 oraşe finalizate A , B  și C . La sfârşitul jocului ambii 
jucători primesc pentru ţăranii lor câte 9 puncte! Din păcate oraşul D  nu a fost finalizat, de aceea nu valorează nimic. 
Să vedem dacă mai trebuie să primească cineva puncte. Jucătorul  şi cel negru au şi ei meepleși pe unul dintre câmpuri. 
Însă l  are un ţăran în plus pe acest câmp, de aceea este singurul care obţine puncte pentru cele 4 oraşe – în total 
12 puncte. Pe câmpul mic de la margine, jucătorul negru are un ţăran. Pentru cele două oraşe limitrofe finalizate – A  şi B  – 
jucătorul obţine 6 puncte.

Ţăranul este un meeple pe care îl aşezăm pe câmp 
în poziția culcat.
„În poziția culcat?” Da, spre deosebire de tâlhari, cavaleri 
şi călugări, meepleșii de pe câmpuri trebuie aşezați în 
poziția culcat. Această poziție indică faptul că acest 
meeple nu se va mai întoarce în rezerva ta pe parcursul 
jocului şi că doar la sfârşitul partidei vei primi puncte 
pentru el. Mai multe detalii îți vom da la descrierea 
evaluării țăranilor.
Trebuie desigur să ții cont de faptul că pe teritoriul în care 
doreşti să-ți plasezi țăranul, nu se poate afla alt țăran.
Câmpurile din Carcassonne sunt delimitate de oraşe şi de 
drumuri. În exemplul alăturat poți vedea 3 suprafețe de 
câmp distincte.

2. Plasarea unui meeple în rolul de ţăran

Mai întâi tragi ca şi până acum un cartonaş, pentru a-l depune pe suprafața de joc.  
Cartonaşul trebuie să se potrivească şi acum cu teritoriile deja existente.  
Toate suprafețele verzi din Carcassonne sunt câmpuri.

1. Ataşarea cartonaşului de teren

Câmpul de care ţi-ai ataşat adineauri cartonaşul 
este destul de mare. Se întinde de la cartonașul tău, 
de-a lungul drumului și până la orașul în care staţi-
onează deja cavalerul tău.

A

B

C
D
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Cu aceasta am elucidat şi problema cu țăranii. Să recapitulăm succint informațiile importante:
 � Ţăranii trebuie aşezați pe suprafața de joc în poziția culcat.
 � Ţăranii aduc doar la sfârşitul jocului puncte, la evaluarea finală.
 � Pentru fiecare oraş finalizat care se învecinează cu câmpul tău primeşti 3 puncte.
 � Precum am observat la celelalte teritorii, şi țăranii pot fi „strecurați” pe câmpurile deja ocupate.
 � Şi aici sunt valabile regulile cunoscute: cine are cei mai mulți țărani pe un câmp, obține toate punctele.  
Dacă mai mulți jucători au un număr identic de țărani pe un câmp, primesc toți numărul integral de puncte.

V-am prezentat mai sus 2 mini-extensii în urma cărora jocul devine şi mai palpitant. Puteți găsi multe alte extensii 
şi mini-extensii pe pagina shop.cutia.ro. 

Râul este prima mini-extensie care vă aşteaptă în Carcassonne. Acesta înfrumusețează 
suprafața voastră de joc şi vă permite un start diversificat.

Piesele jocului 
Râul constă din 12 cartonaşe cu verso de culoare închisă şi înlocuieşte cartonaşul de 
pornire obişnuit. În această partidă nu veți avea nevoie de cartonaşul de pornire obişnuit. 
De aceea îl veți pune înapoi în cutie.

Râul
Izvor

Lac

Abatele este cea de-a doua mini-extensie pe care dorim să v-o prezentăm. Împreună cu abatele 
integrăm în joc şi grădinile pe care probabil le-ați observat deja pe unele cartonaşe.

Piesele jocului şi pregătirea partidei
Extensia constă din 5 abați în culorile jocului. Fiecare jucător primeşte pionul abate în culoarea lui.

Desfăşurarea jocului
1. Ataşarea cartonaşului de teren 

Când ataşezi un cartonaş de teren cu o mănăstire sau cu o grădină, trebuie 
să urmăreşti ca şi până acum, ca acesta să se potrivească cu cartonaşele deja depuse.

2. Plasarea unui meeple SAU a unui abate 
Dacă ai depus un cartonaş cu o mănăstire sau cu o grădină, ai posibilitatea să plasezi pe cartonaş fie un meeple 
normal, fie abatele. Meeple-ul poate fi plasat după regulile cunoscute, în timp ce abatele trebuie aşezat fie pe 
o mănăstire, fie pe o grădină. 

Evaluarea punctelor
Dacă o mănăstire sau o grădină este înconjurată de 
8 cartonaşe, vei primi pentru abate 9 puncte, ca şi în 
jocul de bază. Grădina se evaluează ca o mănăstire.
Dincolo de acestea abatele mai are o însuşire aparte. 
Dacă în acțiunea nr. 2 NU ai plasat niciun meeple pe 
suprafața de joc, ai posibilitatea să-ți retragi abatele de pe 
suprafața de joc în rezervă. În această situație primeşti pe 
loc numărul de puncte pe care mănăstirea sau grădina îl 
valorează în momentul respectiv.

Abatele

Ataşezi un cartonaş 
cu grădină, dar nu 
plasezi niciun meeple. 
În schimb îţi retragi 
în rezervă abatele pe 
care l-ai plasat ante-
rior şi obţii 6 puncte 
pentru el.

Râul vostru 
poate arăta de 
exemplu aşa.

Pregătirea jocului
Caută mai întâi cartonaşele „izvor”  şi „lac” . Amestecă restul cartonaşelor 
şi aranjază-le într-un teanc acoperit. Apoi introdu lacul sub teanc şi aşează izvorul pe 
masă drept cartonaş de pornire.

Desfăşurarea jocului
Împreună cu adversarii tăi veți trage rând pe rând cartonaşele ca şi până acum, numai că 
veți începe cu râul. După ce ați ataşat toate cartonaşele cu râu, continuați partida cu 
cartonaşele obişnuite.
Desigur, şi de această dată cartonaşele așezate trebuie să se potrivească. Două cotituri 
al râului plasate succesiv nu pot coti în aceeași direcție, iar râul nu poate forma 
niciodată buclă.
Când ataşați cartonaşele cu râu, vă puteți plasa meepleșii după regulile deja cunoscute, 
apoi jocul îşi ia cursul obişnuit.


