
 

 

 

FORBEREDELSER 
Før spillet skal de 12 brikkene i denne esken legges ut 
slik som anvist på bildet. Dette er byen Carcassonne, og 
den utgjør nå startposisjonen i spillet. Ta den vanlige 
startbrikken ut av spill, den skal ikke brukes her. Sett 
trebrikken, Greven av Carcassonne, i slottskvarteret og 
start spillet som normalt. 
 
 

SPILLETS GANG 
Når du legger ut en brikke som gjør at minst én 
motspiller scorer poeng, uten at du selv gjør det, så kan 
du plassere ut en undersått i et av kvarterene i byen 
Carcassonne. Denne utplasseringen kommer i tillegg til 
andre undersåtter du kan plassere ut som del av sin 
normale runde. Du kan bare plassere en én undersått i 
byen Carcassonne per brikke du legger ut, uavhengig av 
antallet motspillere som scorer per brikke. 
 
Når det utover i spillet skal beregnes poeng for byer, 
veier, klostre og gårder, kan alle spillere med 
undersåtter i tilsvarende kvartér (se under) flytte 
undersåtter fra byen Carcassonne til landskapstypen 
som skal poengberegnes. Men ikke hvis greven står i 
angjeldende kvartér. 
 
Undersåtter kan flyttes som følger: 

• Fra slottet til en by som skal poengberegnes 

• Fra smeden til en vei som skal poengberegnes 

• Fra katedralen til et kloster 

• fra markedet til en gård (undersåtter på 
markedet kan altså bare flyttes ved spillets 
slutt) 

 
Hvordan flyttes undersåtter fra byen Carcassonne? 
Turen begynner med spilleren til venstre for den som 
plasserte brikken som utløste scoringen. Hver spiller 
velger nå etter tur hvor mange undersåtter han vil flytte 
fra byen Carcassonne til landskapstypen som skal 

poengberegnes. Valget går rundt bordet én gang, og 
deretter foretas poengberegningen. 
Gjenværende undersåtter i byen Carcassonne blir 
stående. De kan bare flyttes ut av byen som beskrevet 
over. De kan ikke flyttes eller fjernes på noen som helst 
annen måte (du kan altså ikke ta tilbake undersåtter fra 
byen og rett tilbake til forrådet ditt). 
 
 

GREVEN 
Når du utplasserer en undersått i byen Carcassonne, så 
kan du samtidig flytte greven til et av de fire kvarterene 
i byen. Poenget er at ingen kan flytte undersåtter fra 
kvarteret hvor greven står. 
 
Eksempel: En by skal poengberegnes, og greven står i 
slottskvarteret. Ingen spillere kan derfor flytte 
undersåtter i dette tilfellet. 
 
Greven forlater aldri Carcassonne, han vil alltid være i et 
av de fire kvarterene. 
 
 

Spesielle tilfeller med 
utvidelsessettene 
Vertshus og katedraler (utv.1): Den store 
undersåtten kan også settes i byen Carcassonne. Han 
teller som to når han flyttes ut av byen. 
Handelsmann og byggmester (utv.2): Dersom du får 
plassere ut to brikker i samme runde - som følge av at 
du har byggmester – og klarer å gi motspillere poeng 
med begge brikker (uten at du selv får poeng), så kan 
du sette én undersått i Carcassonne per brikke. 
Elven – Etter å ha lagt ut de 12 Carcassonne by-
brikkene, legges elva ut slik at den renner fra bygrensen 
og vekk fra Carcassonne. Det kan oppstå problemer 
med plasseringen dersom dere prøver å få elva til å 
renne rundt byen.  
 

• Disse reglene kan også lastes ned fra 
brettspill.no. 

CARCASSONNE 
Greven (utvidelse 4) 
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