
  



 
 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU 
 

Carcassonne – Vùng đất của tôi thuộc thể loại game trí tuệ “đa phong cách” đã giành giải uy tín Spiel de Jahres năm 2001. Mục đích 

của trò chơi này là ghi điểm bằng cách hoàn thành việc xây dựng một thành phố, tu viện, trang trại hay một con đường. 

 

Số người chơi: 2 – 5 (6 với bản mở rộng) 

Tuổi: 8+ 

Thời gian setup: 1 – 5 phút 

Thời gian chơi: 30 – 90 phút 

 

THÀNH PHẦN 

Một bộ Carcassonne gồm có: 

- 72 mảnh ghép tương đương với 72 ô đất mô tả “thành phố”, “nhà 

thờ”, “đường” và những “đồng cỏ xanh”. Trong đó 1 mảnh ghép có 

mặt phía sau màu tối hơn các mảnh ghép bình thường khác, đó 

chính là mảnh ghép bắt đầu cuộc chơi.  
- 48 quân cờ với 6 màu sắc khác nhau. Mỗi quân cờ có thể sử dụng 

như 1 hiệp sĩ, tu sĩ, nông dân hay 1 tên trộm? 

 
- 1 bảng điểm dùng để theo dõi điểm của 

người chơi. Nhưng để dễ dàng hơn, bạn có 

thể dùng giấy bút để ghi lại điểm của từng 

người kiếm được trong quá trình chơi.  

 

MÔ TẢ: 

Trong lượt chơi của mình, mỗi người được bốc 1 mảnh ghép ngẫu nhiên tương đương với 1 ô đất. Sau khi đặt ô đất xuống, người chơi 

có quyền đặt quân chiếm đường, thành hoặc đất tùy ý mình với điều kiện quân đối thủ chưa chiếm mảnh đất, thành hoặc đương trên 

đó (có nghĩa là cái mình vừa nối liền là 1 mảnh độc lập chưa bị ai đặt) để ghi được điểm. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi không còn mảnh 

ghép nào để bốc nữa, và người chơi đạt được nhiều điểm nhất sẽ là người thắng cuộc. 

 

CHUẨN BỊ: 

Đặt mảnh ghép bắt đầu ở giữa bàn, trộn những mảnh ghép còn lại và đặt chúng ở nơi mà tất cả người chơi có thể dễ dàng bốc được. 

Mỗi người chơi sẽ được nhận 8 quân cờ với màu sắc mà họ chọn và sau đó, đặt 1 quân lên bàn ghi điểm để ghi lại điểm của mình. 

Như vậy, mỗi nguwoif sẽ còn lai 7 quân cờ. 

Người chơi trẻ tuổi nhất là người quyết định ai chơi trước. 

“đồng cỏ” “đường đi” “điểm giao 

nhau” 

“nhà thờ” “thành phố” 
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HƯỚNG DẪN CHƠI: 

Người chơi thay phiên nhau theo chiều kim đồng hồ. Trong lượt chơi của mình, người chơi phải thực hiên những hành động sau theo 

thứ tự 

1. Bốc 1 mảnh ghép (tương đương với 1 ô đất) và đặt chúng xuống bàn (bắt buộc) 

2. Đặt 1 quân cờ còn lại lên ô đất vừa đặt xuống bàn (không bắt buộc) 

3. Nếu trong lượt đấy, người chơi có thể hoàn thành 1 “thành phố”, 1 “đường đi” hay 1 “nhà thờ”, họ đã ghi điểm và được phép 

nhận lại quân cờ trên công trình đã hoàn thành đấy. 

Hết lượt, chuyển sang người chơi kế tiếp. 

1. Luật đặt ô đất: 

Đầu tiên, người chơi bốc 1 mảnh ghép (ô đất) và mở ra cho mọi người cùng xem (họ có thể tư vấn vị trí tốt cho mình). Sau đó, đặt 

mảnh ghép (ô đất) xuống bàn theo những quy tắc sau: 

- Ô đất mới (được khoanh màu đỏ trong hình ảnh minh họa) PHẢI được đặt sao cho có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp với ô đất đặt 

trước đó. Không đơn giản chỉ là corner-to-corner với ô đất được đặt trước đó. 

                               
- Bất kì “thành phố”, “đường đi” hay “cánh đồng” phải được nối liền với nhau (nhà thờ là 1 mảnh độc lập) 

- Trong trường hợp nếu bốc phải 1 ô đất mà không thể đặt vào vị trí nào được (tất cả người chơi đồng ý) thì được phép bỏ ô đất 

đấy lại và bốc 1 ô đất khác. 

2. Luật đặt quân cờ: 

Sau khi đặt ô đất xuống bàn, người chơi có thể đặt quân cờ của mình để chiếm đất theo các quy tắc sau: 

- Chỉ được đặt tối đa 1 quân cờ trong lượt của mình 

- Quân cờ đó phải lấy từ những quân cờ còn lại trong tay người chơi. 

- Quân cờ người chơi muốn sử dụng chỉ được đặt trên ô đất mà họ vừa đặt lên bàn. 

- Người chơi PHẢI quyết định vai trò của quân cờ mà họ sẽ đặt xuống ô đất (hiệp sĩ, tu sĩ, nông dân hay kẻ trộm). 

                 

Người chơi không thể đặt quân cờ lên “thành phố”, “đường đi”, “đồng cỏ” nếu như đã có người chiếm từ trước. Ví dụ như trong 

hình ảnh. 

 

Khi người chơi không còn quân cờ nào trên tay, họ vẫn được quyền bốc và đặt ô đất xuống bàn. Tuy nhiên, khi có 1 “thành phố”, 

“đường đi” hay “nhà thờ” mà họ chiếm được hoàn thành, họ sẽ ghi điểm và nhận lại quân cờ đó. 



 

HỆ THỐNG ĐIỂM 

1. Khi hoàn thành 1 “đường đi”: 

Một “đường đi” được coi là hoàn thành nếu như cả 2 đầu đoạn đường được kết 

nối bởi 1 chỗ “đường giao nhau”, 1 thành phố (có thể hoàn chỉnh hoặc chưa), 1 

nhà thờ hay khi đó là 1 vòng tròn khép kín. 

Người chơi có quân cờ trên “đường đi” (kẻ trộm) hoàn chỉnh sẽ nhận được 1 

điểm cho mỗi ô đất trên con đường đấy (đếm số ô đất). Sau đó, người chơi ghi lại 

điểm của mình và nhận lại quân cờ. 

    

 

 

2. Khi hoàn thành 1 “thành phố”: 

Một thành phố được coi là hoàn thành nếu như nó được bao quanh 

bởi 1 bức tường và không có sự đứt quãng giữa các bức tường. Có 

thể có nhiều mảnh ghép cho 1 thành phố hoàn chỉnh hoặc cũng có 

thể chỉ cần 2 mảnh ghép để hoàn thành 1 thành phố. 

Người chơi có quân cờ trên “thành phố” (hiệp sĩ) hoàn chỉnh sẽ 

nhận được 2 điểm cho mỗi ô đất trong thành phố đấy (đếm số ô 

đất). Trong trường hợp ô thành đấy có biểu tượng “lá cờ” (cái 

khiên) thì sẽ được cộng thêm 2 điểm cho ô thành đó. 

Vậy nếu như có nhiều hơn 1 quân cờ trên 1 “đường đi” hay “thành phố” hoàn chỉnh? 

Điều đấy rất có thể sẽ xảy ra (như hình ảnh minh họa). Khi đó, người có nhiều quân cờ 

hơn trên “con đường”, “thành phố” hoàn chỉnh sẽ giành được điểm số. Nếu như họ có 

cùng số quân cờ, họ sẽ đều nhận được đầy đủ số điểm cho “thành phố” hay “đường đi” 

đó. 

 

     

3. Khi hoàn thành 1 nhà thờ: 

Một nhà thờ được coi là hoàn thành nếu nó được bao quanh bởi 8 ô đất khác. Khi đó, 

người chơi có quân cờ trên mảnh ghép “nhà thờ” sẽ nhận được 9 điểm (9 ô đất) 

 

 

Nhận lại những quân cờ: 

Như đã nói ở trên, khi người chơi đã hoàn chỉnh được “thành phô”, “đường đi” hay “nhà thờ”, họ có thể nhận lại quân cờ trên vùng 

đất đó và sử dụng nó trong các lượt kế tiếp cho bất kì vị trí nào (hiệp sĩ, tu sĩ, nông dân hay kẻ trộm). Và tất cả có thể được thực hiện 

trong 1 lượt chơi. 

1- Hoàn chỉnh “thành phố”, “đường đi”, nhà thờ” bằng ô đất mà người chơi vừa bốc được 



2- Đặt quân cờ lên ô đất đó. 

3- Ghi điểm cho 1 công trình hoàn chỉnh 

4- Nhận lại quân cờ 

 

4.  Đồng cỏ 

Đồng cỏ không giúp ghi điểm trong cuộc chơi. Tuy nhiên, nó vẫn là nơi mà người chơi có thể đặt quân cờ (nông dân). Và điểm sẽ chỉ 

bắt đầu được tính khi đã hết các mảnh ghép để bốc. Đồng cỏ được bao bọc bởi “đường đi”, “thành phố” hoặc các cạnh của ô đất được 

đặt. Có 1 lưu ý khi sử dụng quân cờ trên “đồng cỏ”, đó là người chơi sẽ không bao giờ được nhận lại quân cờ này cho đến khi chơi lại 

game mới. 

              

 

 

KẾT THÚC GAME VÀ TÍNH ĐIỂM. 

Game kết thúc khi mảnh ghép cuối cùng được sử dụng. Những “thành phô”, “con đường” và “nhà thờ” hoàn chỉnh được tính điểm 

như đã nêu ở trên. Và chúng ta sẽ tính điểm của những mảnh ghép còn lại. 

 

1. Cách tính điểm “thành phô”, “con đường” và “nhà thờ” không hoàn chỉnh: 

Khi người chơi sở hữu “thành phô”, “con đường” và “nhà thờ” không hoàn chỉnh, họ sẽ nhận 

được 1 điểm cho 1 mảnh ghép. Khi đó, “lá cờ” (hay khiên) cũng chỉ nhận được thêm 1 điểm. 

Như vậy, “đường đi” hay “nhà thờ” hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh thì có điểm gì khác biệt? 

Có, điều khác biệt duy nhất là người có “đường đi”, “nhà thờ” hoàn chỉnh được nhận lai quân 

cờ của mình và ghi luôn được điểm, như vậy, cơ hội ghi thêm điểm của họ sẽ cao hơn. 

 

 

 

 

2. Cách tính điểm “đồng cỏ” 

Chúng ta chỉ có thể tính điểm cho người sỡ hữu “đồng cỏ” khi kết thúc trận đấu. Tương tự như “ thành phố” hay “đường đi”, có thể có 

nhiều hơn 1 quân cờ trên đồng cỏ. Khi đó, người nào có số quân cờ trên “đồng cỏ” đấy nhiều hơn sẽ là người nhận được toàn bộ điểm 

trên vùng đất đấy. Trong trường hợp hòa, người chơi sẽ nhận được số điểm đầy đủ như nhau. Người sỡ hữu “đồng cỏ” sẽ nhận được 3 

điểm cho mỗi thành phố hoàn chỉnh nằm tiếp giáp hoặc bên trong “đồng cỏ”. 

Nếu 1 “thành phố” tiếp giáp với 2 hay nhiều “đồng cỏ, người sở hữu mỗi “đồng cỏ” tiếp giáp sẽ vẫn nhận được 3 điểm cho “ thành 

phố” này 



 

 

Khi tính xong điểm của tất cả người chơi, người nào có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng!! 

 

Ví dụ cách tính điểm “đồng cỏ” 

 

BLUE sở hữu “đồng cỏ” 1 (wiese 1). Có 2 “thành phố” 

hoàn chỉnh bao quanh nó, như vậy, BLUE sẽ nhận được 

6 điểm. 

RED và BLUE sở hữu “đồng cỏ” 2 (wiese 2). Họ đều có 

1 quân cờ trên vùng đất đó. Có 3” thành phố” hoàn chỉnh 

(A, B, C), như vậy, RED và BLUE đều nhận được 9 

điểm 

YELLOW sở hữu “đồng cỏ” 3 (wiese 3) vì YELLOW có 

2 quân cờ (nông dân) và BLACK chỉ có 1 quân cờ. Có 4 

“thành phố” hoàn chỉnh, như vậy YELLOW sẽ nhận 

được 12 điểm và BLACK không nhận được điểm nào. 

 

 

 

NGƯỜI CHƠI CÓ SỐ ĐIỂM CAO NHẤT SẼ LÀ NGƯỜI DÀNH CHIẾN THẮNG!!! 

 

 

 

 

 

Nhóm dịch: BOARDGAMEVN 

Mọi thắc mắc về luật chơi và hướng dẫn mua hàng xin liên hệ: 

Hotline: 0969 91 4344 / 0124 840 1198 

Địa chỉ: Số 24 ngõ 283 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Website: http://www.boardgame.vn/ 

Fan Page:https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiKhoaiChoiBoardGame 
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