
Η επέκταση “Πριγκίπισσα και Δράκος” χρειάζεται το βασικό CARCASSONNE για 
να παιχθεί. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα κοµµάτι της επέκτασης ή και όλα 
µαζι΄αν επιθυµείτε. Η επέκταση αυτή µπορεί να συνδυαστεί και µε τις Μίνι 
Επεκτάσεις “Το Ποτάµι”, “Βασιλιάς & Ληστής” και “Ο Κόµης του Carcassonne”.
Οι κανόνες του βασικού CARCASSONNE ισχύουν κανονικά! Οποισεδήποτε 
αλλαγές προστίθενται µε την Επέκταση αυτή περιγράφονται παρακάτω:

Περιεχόµενα

Το Ηφαίστειο (6 πλακίδια)

Ο Δράκος (12 πλακίδια)

Προετοιµασία
Τα 30 νέα πλακίδια Εδάφους ανακατεύονται µε αυτά του βασικού παιχνιδιού και οποιασδήποτε άλλης επέκτασης 
θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Οι φιγούρες του Δράκου και της Νεράιδας παραµένουν δίπλα στον χάρτη. Δεν ανήκουν σε 
κανέναν παίκτη συγκεκριµένα.

Τα νέα πλακίδια Εδάφους και η σηµασία τους

      Ο παίκτης που τοποθετεί ένα πλακίδιο ηφαιστείου πρέπει αµέσως να µετακινήσει τον δράκο πάνω στο
    πλακίδιο αυτό. Ο παίκτης δεν µπορεί να τοποθετήσει βοηθό του στο πλακίδιο, αλλά µπορεί να τοποθετήσει κτίστη, 
γουρούνι ή να µετακινήσει τη νεράιδα. Δεν επιτρέπεται να βρίσκεται βοηθός στο ίδιο πλακίδιο µε τον δράκο.

    Ο παίκτης που τοποθετεί ένα πλακίδιο δράκου, 
     µπορεί να τοποθετήσει έναν βοηθό του ή να 
µετακινήσει τη νεράιδα, κανονικά. Έπειτα το παιχνίδι 
διακόπτεται για να µετακινηθεί ο Δράκος.

Ξεκινώντας µε τον ενεργό παίκτη, κάθε παίκτης µπορεί να 
µετακινήσει τον δράκο µία θέση οριζοντίως ή καθέτως. Ο δράκος 
πάντοτε µετακινείται έξι θέσεις, ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
παικτών, εκτός της περίπτωσης αδιεξόδου. Δεν µπορεί να περάσει 
από το ίδιο πλακίδιο δύο φορές, ούτε από το πλακίδιο όπου 
βρίσκεται η νεράιδα. Οποτεδήποτε ο δράκος περνάει από πλακίδιο 
µε πιόνια (βοηθοί, κτίστες, γουρούνια), όλα επιστρέφονται στον 
ιδιοκτήτη τους. Αν ο τελευταίος ληστής, ιππότης ή αγρότης ενός 
παίκτη αφαιρεθούν από έναν δρόµο, πόλη ή χωράφι αντίστοιχα, 
τότε αφαιρούνται µαζί τους και τα εναποµείναντα γουρούνια ή 
κτίστες. Μόλις ο δράκος τελειώσει την κίνησή του το παιχνίδι 
συνεχίζεται κανονικά.

Αδιέξοδο: Αν ο δράκος φτάσει σε πλακίδιο από το οποίο δεν µπορεί 
να συνεχίσει την κίνησή του, τότε η µετακίνησή του τελειώνει 
πρόωρα.

Παράδειγµα µε 4 παίκτες: Ο παίκτης Α 
µετακινεί τον δράκο πάνω, ο παίκτης Β τον 

µετακινεί αριστερά, ο παίκτης Γ τον µετακινεί 
κάτω, ο παίκτης Δ τον µετακινεί αριστερά (δεν 
µπορεί να πάει δεξιά). Είναι σειρά του Α ξανά 
και τον µετακινεί µία θέση πάνω. Έπειτα ο 

παίκτης Β τον µετακινεί άλλη µια θέση πάνω 
και η κίνηση του δράκου τελειώνει.  Ο Μπλέ 
και ο Κόκκινος βοηθός επιστρέφουν στους 

ιδιοκτήτες τους.

30 νέα πλακίδια Εδάφους     1 Δράκος         1 Νεράιδα
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Η Μαγική Πύλη (6 πλακίδια)

Η Νεράιδα

Νέα πλακίδια Εδάφους

Η Πριγκίπισσα (6 πλακίδια)

Σηµείωση: Μέχρι να τοποθετηθεί µια κάρτα ηφαιστείου, ο δράκος παραµένει έξω από τον χάρτη του 
παιχνιδιού. Αν κάποιος τραβήξει πλακίδιο δράκου. τότε αφήνεται στην άκρη και ο παίκτης τραβάει ένα νέο 
πλακίδιο. Μόλις ο δράκος µπει στο παιχνίδι, τα πλακίδια δράκου που έχουν µείνει στην άκρη ανακατεύονται 
και πάλι µε το γενικό απόθεµα.

    Ο παίκτης που τοποθετεί την µαγική πύλη µπορεί να τοποθετήσει έναν βοηθό του σε ένα
    ήδη τοποθετηµένο από πριν πλακίδιο Εδάφους. Οι βασικοί κανόνες πρέπει να ακολουθούνται. Για 
παράδειγµα, ο βοηθός δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε έναν ήδη κατειληµµένο δρόµο, πόλη, µοναστήρι ή 
χωράφι.

   Αν κάποιος τραβήξει πλακίδιο µε την πριγκίπισσα, µπορεί να το τοποθετήσει σύµφωνα µε τους
   βασικούς κανόνες. Αν ο παίκτης χρησιµοποιήσει το πλακίδιο για να επεκτείνει µια πόλη την οποία έχει ήδη 
καταλάβει µε έναν τουλάχιστον ιππότη του, µπορεί να αφαιρέσει έναν ιππότη αντιπάλου (µικρό ή µεγάλο) από την 
πόλη και να τον επιστρέψει στο απόθεµά του. Αν υπάρχουν ιππότες πολλών παικτών, τότε ο παίκτης που 
τοποθέτησε την πριγκίπισσα επιλέγει τον ιππότη που θα φύγει. Αν αφαιρεθεί ο τελευταίος ιππότης ενός παίκτη, 
παίρνει µαζί του και τυχόν κτίστη του ίδιου παίκτη στην πόλη.

  Αντί να τοποθετήσει βοηθό, κτίστη ή γουρούνι, µπορεί κάποιος να µετακινήσει τη νεράιδα δίπλα
  σε έναν βοηθό του. Η νεράιδα ξεκινάει το παιχνίδι έξω από τον χάρτη. Αν η νεράιδα βρίσκεται ήδη δίπλα 
σε έναν βοηθό, µπορεί να µετακινηθεί δίπλα σε άλλον. Η νεράιδα έχει τις εξής 3 λειτουργίες:
  Ο δράκος δεν µπορεί να περάσει από το πλακίδιο στο οποίο βρίσκεται η νεράιδα. Έτσι, είναι 
προστατευµένος και ο βοηθός που βρίσκεται εκεί.
 Στην αρχή της σειράς του παίκτη, αν η νεράιδα βρίσκεται δίπλα σε έναν βοηθό του, τότε αυτός κερδίζει 
αµέσως έναν πόντο. (Αν υπάρξει διπλός γύρος λόγω κτίστη, ο πόντος αυτός δεν ξανακερδίζεται).
 Αν η νεράιδα στέκεται δίπλα σε έναν βοηθό σε τοποθεσία (δρόµο, πόλη, µοναστήρι ή χωράφι) όταν αυτή 
σκοράρει, ο ιδιοκτήτης του βοηθού κερδίζει 3 πόντους, ανεξάρτητα πόσους πόντους κέρδισε από το βασικό 
σκοράρισµα (αν κέρδισε). Ο βοηθός έπειτα επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του και η νεράιδα παραµένει στη θέση 
που βρισκόταν.

Μοναστήρι µέσα στην Πόλη
Όταν κάποιος τοποθετήσει βοηθό του εδώ, πρέπει να κάνει 
ξεκάθαρη τη θέση του, είτε στην πόλη ή στο µοναστήρι. Αν ο 
βοηθός τοποθετηθεί στο µοναστήρι, σκοράρει όταν το µοναστήρι 
περικυκλωθεί από οκτώ πλακίδια εδάφους, ακόµη κι αν η πόλη δεν 
ολοκληρωθεί.
Ο βοηθός µπορεί να τοποθετηθεί σαν µοναχός, ακόµη κι αν 
υπάρχει ιππότης στην συνδεδεµένη πόλη. Το αντίστροφο ισχύει 
επίσης.

Τούνελ
Ο δρόµος δεν διακόπτεται, 
ούτε επίσης τα χωράφια στην 
πάνω και κάτω µεριά 
χωρίζονται.


