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Abaţia şi primarul
Această extensie se poate utiliza numai împreună cu jocul CARCASSONNE 

şi poate fi integrată în totalitate sau parţial în jocul de bază. 
De asemenea, această extensie poate fi combinată la libera alegere 

cu alte extensii CARCASSONNE.

PIESELE ExTENSIEI

•�12 cartonaşe de teren (marcate cu , pentru a le putea integra şi elimina cu 
uşurinţă din joc) 

•�6 cartonaşe cu abaţii 

• 6 primari (pioni din lemn) 

• 6 căruţe (pioni din lemn) 

•�6 moşii (pioni din lemn) 

PREgăTIREA jOCULUI
Împarte fiecărui jucător câte un cartonaş cu abaţie. Dacă participă mai puţin de 
6 jucători la partidă, depui abaţiile rămase în cutie. Nu veţi mai avea nevoie de 
acestea. Apoi amesteci noile cartonaşe de teren cu celelalte cartonaşe, le aranjezi 
ca şi până acum în mai multe teancuri acoperite şi le depui pe masă. Îi dai fiecărui 
jucător cei 3 pioni din lemn de culoarea lui: 1 primar, 1 căruţă şi 1 moşie.  
Toţi jucătorii îşi depun aceşti pioni împreună cu meepleşii în rezerva lor personală.

Pe acest cartonaş se pot vedea 2 porţi-
uni separate de oraş. Din cauza podu-
lui şi oraşul cu blazon se termină la 
câmpul inferior. Acest lucru este im-
portant la evaluarea ţăranilor.

Drumul de pe cartonaş nu este între-
rupt. Drumul divizează câmpul supe-
rior, dar nu şi cel inferior. Acest lucru 
este important la evaluarea ţăranilor.

Pe acest car-
tonaş sunt 
2 porţiuni 
de oraş 
separate.

Acest drum 
se sfârşeşte 
în câmp.

NOILE CARTONAŞE DE TEREN

Noile cartonaşe de teren trebuie ataşate la fel ca şi cele de până acum.
La început îţi explicăm cartonaşele speciale ale acestei extensii:
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Dacă doreşti să ataşezi o abaţie, la înce-
putul turului tău nu tragi niciun carto-
naş. În loc de această acţiune ataşezi o 
abaţie. Poţi ataşa abaţia în orice loc în 
care cele 4 laturi ale spaţiului liber sunt 
înconjurate de cartonaşe şi unde în spa-
ţiul gol mai există loc pentru 1 singur 
cartonaş. Adică abaţia poate fi depusă 
numai într-o „gaură”. Nu contează ce fel 
de elemente de peisaj sunt pe cele 4 la-
turi. Este indiferent dacă este vorba de 
un câmp, un drum, sau de porţiuni de 
oraş, abaţia se potriveşte întotdeauna. 
Dacă nu există asemenea „gaură”, nu ai 
posibilitatea să ataşezi abaţia.

1. Ataşarea unui cartonaş de teren

AbAţIA

Drumul atinge 
oraşul, drept 
rezultat există 
3 câmpuri 
distincte.

Drumul nu 
se sfârşeşte 
pe cartonaş, ci 
continuă în toate 
cele 3 direcţii.

Abaţia trebuie tratată ca orice mănăstire. Adică poţi plasa un meeple al tău drept 
călugăr în abaţie. 

2. Plasarea unui meeple

Dacă ţi-ai ataşat abaţia (şi eventual ţi-ai 
plasat un meeple pe cartonaş), toate cele 
4 laturi limitrofe sunt considerate 
finalizate. După aceasta vei evalua în 
mod obişnuit drumurile, oraşele şi 
mănăstirile finalizate de abaţie. 
Călugărul din abaţie se evaluează ca şi un 
călugăr dintr-o mănăstire obişnuită. 

3. Declanşarea unei evaluări

Dacă la toate cele 4 laturi se află ataşat 
câte un cartonaş, este dreptul tău să-ţi 
ataşezi abaţia.

Îţi plasezi 
un meeple 
drept 
călugăr.

Drumul cu meeple-ul albastru este finalizat 
şi îi aduce jucătorului albastru 3 puncte. 
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PRIMAR

MOŞIE

Îţi plasezi primarul în locul unui meeple. Acesta poate fi aşezat numai într-un 
oraş în care nu se află încă niciun cavaler şi niciun primar. Sunt în vigoare regu-
lile obişnuite de plasare a unui meeple.

2. Plasarea unui primar

În loc să plasezi un meeple, poţi opta să-ţi plasezi moșia. O poţi aşeza doar într-un 
loc în care 4 cartonaşe se ating între ele. La «punctul de contact» al acestor 4 
cartonaşe de teren trebuie să existe numai câmpuri.

Moşia poate fi aşezată şi pe un câmp pe care se află deja ţărani. Nu-ţi poţi însă 
plasa moşia pe un câmp pe care se află deja o altă moşie. Moşia va rămâne în acest 
loc până la sfârşitul partidei.

2. Plasarea unei moşii

Puterea primarului este dată de numărul de blazoane din oraș. 
Primarul reprezintă, ca valoare, atâţia meepleși câte blazoane sunt în oraș.
Dacă mai sunt prezenţi și alţi meepleși în oraș, se aplică următoarele reguli:
•�Valoarea�unui�meeple normal se calculează în mod obișnuit.
•�Un�meeple mare (din extensia nr. 1) valorează cât 2 meepleși obișnuiţi.
•  Primarul reprezintă, ca și valoare, atâţia meepleși câte blazoane sunt în 

oraș. Dacă nu există niciun blazon în oraș, primarul nu valorează nimic.
La evaluare trebuie să comparaţi numărul pionilor voștri, fie ei meepleși 
obișnuiţi fie reprezentaţi prin primar, căruţă etc. Dacă deţii majoritatea, 
primești punctele pentru oraș în modul obișnuit, iar în caz de egalitate se 
acordă tuturor jucătorilor implicaţi numărul integral de puncte.

Valoarea orașului nu se modifică 
datorită primarului.  
După evaluare îţi retragi primarul.

Când evaluezi un oraș în care se află doar primarul tău, dar în oraș nu există 
niciun blazon, primarul tău nu reprezintă niciun meeple, și tu nu primești 
niciun punct pentru acel oraș.

3. Declanşarea unei evaluări

Primarul tău reprezintă aici 
3 meepleși (3 blazoane), 

iar Albaştru are doar 2 meepleși 
obișnuiţi. Tu de unul singur 

primeşti 20 puncte.
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EVALUAREA ţăRANILOR LA PLASAREA UNEI MOŞII
Dacă pe câmpul pe care îţi plasezi moşia se află deja 
ţărani, aceştia vor fi evaluaţi imediat, similar cu eva-
luarea de la sfârşitul partidei. Acest lucru înseamnă 
că jucătorul, respectiv jucătorii cu cei mai mulţi ţă-
rani obţin pentru fiecare oraş finalizat cele 
3 puncte obişnuite. Nu contează, dacă stăpânul 
moşiei participă la această evaluare, sau nu.
După aceea ţăranii se întorc în rezerva 
stăpânului lor.

EVALUAREA ţăRANILOR LA UNIFICAREA CÂMPURILOR
Nu poţi aşeza ţărani pe un câmp pe care se află deja o moşie. Dacă însă cu carto-
naşul tău de teren legi între ele un câmp pe care se află unul sau mai mulţi ţărani 
şi o moşie, declanşezi (după 2. Plasarea unui meeple) 
o evaluare. Această evaluare decurge ca orice altă evalu-
are în care sunt implicaţi ţărani, cu diferenţa că pentru 
fiecare oraş finalizat se obţine doar 1 singur punct. 
Şi aceşti ţărani vor fi retraşi 
după evaluare.

3. Declanşarea unei evaluări

Pe colţurile celor 4 cartonaşe 
se pot vedea numai câm-
puri. În consecinţă îţi poţi 
plasa moşia.

Pe cartonaşele de jos, oraşul se 
întinde până la colţurile car-
tonaşelor. În consecinţă nu ai 

voie să-ţi plasezi moşia aici.

Îţi plasezi moşia. Albastru primeşte 
6 puncte pentru cele 2 oraşe finalizate  

şi îşi retrage ţăranul.

Cartonaşul tocmai depus leagă 
câmpul cu cei doi ţărani cu 

câmpul pe care se află moşia. 
Tu însuţi şi jucătorul albastru  

primiţi câte 2 puncte  
pentru cele 2 oraşe finalizate,  

apoi vă retrageţi ţăranii.
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EVALUAREA MOŞIEI LA SFÂRŞITUL PARTIDEI
La sfârşitul partidei, fiind stăpânul moşiei, primeşti 4 puncte pentru fiecare 
oraş finalizat de pe câmpul tău. Dacă se află mai multe moşii pe acelaşi câmp, 
stăpânul fiecăreia dintre moşii obţine numărul maxim de puncte.

CăRUţA

În loc să plasezi un meeple, poţi opta să-ţi plasezi căruţa. Căruţa are aceleaşi capaci-
tăţi ca şi un meeple, însă poate fi plasată fie pe drum, fie într-un oraş, fie într-o 
mânăstire, respectiv o abaţie. Căruţa nu poate fi aşezată niciodată pe un câmp.

2. Plasarea unei căruţe

Dacă evaluezi un teritoriu (drum, oraş sau mănăstire) pe care staţionează o că-
ruţă, căruţa valorează cât un meeple obișnuit. 
După evaluare îţi poţi retrage în rezervă căruţa de pe cartonașul pe care staţio-
nează sau o poţi muta într-un teritoriu adiacent, încă nefinalizat și neocupat 
(drum, oraș sau mănăstire). Prin „teritoriu adiacent” înţelegem atât un teritoriu 
liber de pe cartonașul pe care staţionează momentan căruţa, cât și teritoriile li-
bere de pe cele 8 cartonașe cu care se învecinează cartonașul cu căruţa (pe laturi 
și colţuri, ca și la mănăstiri). Dacă niciunul dintre terenurile adiacente nu este 
nefinalizat şi neocupat, trebuie să-ţi retragi căruţa.
Dacă la o evaluare participă mai multe căruţe, jucătorul care se află la rând, decide 
primul, dacă doreşte să-şi retragă sau să-şi mute căruţa. Ceilalţi jucători urmează 
la rând în sensul acelor de ceasornic.

3. Declanşarea unei evaluări

Tu primeşti 3 puncte pentru 
drum. Apoi îţi poţi muta 
căruţa fie în mănăstire, 
fie în oraşul de jos.

Tu primeşti 
6 puncte pentru 
oraş şi apoi ai 
posibilitatea să-ţi 
muţi căruţa fie în 
mănăstire, fie pe 
drumul din dreapta 
jos. Nu o poţi muta 
nici pe drumul 
finalizat, nici în 
oraşul ocupat 
(de jucătorul 
albastru) de jos 
în partea stângă.
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80809 München
info@hans-im-glueck.de

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

De această pagină ai nevoie numai dacă ai întrebări legate de regulament când combini 
această extensie cu alte extensii ale jocului. În rest, o poţi ignora şi poţi începe partida.

Reguli pentru partide în combinaţie cu alte extensii

MOŞIE
Ext. 2 | La evaluarea ţăranilor declanşată de plasarea unei moşii, dacă ţi-ai obţinut 
majoritatea de ţărani și ai și un porc plasat pe câmp, pentru fiecare oraş finalizat 
primeşti câte 1 punct în plus. 
Îţi poţi plasa porcul lângă ţăranul tău, chiar şi dacă cartonaşul pe care tocmai l-ai 
ataşat îţi leagă câmpul de o moşie. Astfel pentru ţăranul cu porc primeşti câte 
2 puncte pentru fiecare oraş finalizat, apoi îţi retragi ambii pioni în rezervă.
Ext. 3 | Moşia nu este devorată de dragon. Nu poţi aşeza zâna lângă moşia ta. 
Nu ai voie să utilizezi coridorul fermecat împreună cu moşia.
Ext. 4 | Moşia nu poate fi capturată de turn. Nu îţi poţi plasa moşia pe o piesă de 
turn.
Ext. 6, Contele din Carcassonne | Dacă moşia declanşează în cursul partidei 
o evaluare a ţăranilor, la această evaluare pot participa şi meepleşii tăi de pe piaţa 
oraşului Carcassonne. Îţi primeşti punctele pentru ţărani conform regulamentului, apoi 
îţi retragi ţăranii în rezervă. Dacă îţi plasezi moşia, iar la eventuala evaluare tu însuţi nu 
primeşti puncte, atunci ai posibilitatea să-ţi depui un meeple în piaţa din Carcassonne. 
Ext. 6, Râul II | Turma de porci nu aduce puncte suplimentare pentru moşie, însă 
pentru ţăranii de pe câmp se acordă puncte. 
Ext. 8 | O cetate valorează pentru moşie şi pentru ţăranii evaluaţi prin intermediul 
moşiei cu câte 1 punct mai mult decât un oraş finalizat. 

PRIMARUL şi CăRUţA

Ext. 3 | Poţi utiliza coridorul fermecat cu ambii pioni. Însă îţi poţi plasa pionii 
numai în teritorii în care i-ai fi putut plasa şi în mod obişnuit. 
Ext. 4 | Turnul poate captura ambii pioni. Nu ai însă voie să-ţi plasezi nici căruţa, 
nici primarul pe un turn. 
Ext. 6 | Îţi poţi plasa pionii în oraşul Carcassonne, dar numai cu anumite restricţii. 
Primarul poate fi plasat numai în „castel”. Căruţa poate fi plasată în orice cartier cu 
excepţia „pieţei”.
Ext. 8 | Îţi poţi plasa ambii pioni într-o cetate. La evaluare nu primeşti niciun punct 
pentru primar, fiindcă cetatea nu are blazoane.

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


