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egy furfangos játék egy messzi-messzi galaxisban 2-5 játékos részére, 8 éves kortól

Tapasztaljátok meg a Star Wars univerzum izgalmas kalandjait a Carcassonne® lenyűgöző világában!  
Izgalmas küzdelem vár rátok az uralomért egy távoli galaxisban. Győzzetek a meghatározó 

csatákban, és csapataikat tegyétek a legelőnyösebb helyekre: ez az út vezethet a győzelemhez.  
Az erő legyen veletek! 

jÁTÉKELEMEK ÉS ELŐKÉSZÜLETEK

Üdvözlünk a Star Wars Carcassonne játékban! Ez a szabályfüzet egy pillanat alatt végigvezet a játék könnyen 
megérthető szabályain. Miután ezt a részt végigolvasod, képes leszel megmutatni és elmagyarázni a barátaidnak. Ez 
után már semmi sem állhat anank útjába, hogy remekül szórakozzatok a Star Wars Carcassonne játékkal.
Először is elő kell készíteni a játékot. Ez gyorsan fog menni. Amíg előkészíted, mi gyorsan bemutatjuk a játék 
tartozékait:

Végezetül vessünk egy pillantást a bÁBUKRA
(Meeplekre), és utána fejezzétek be az előkészülete-
ket. 
A játékban 30 bábu található, minden színben 
(piros, zöld, fekete, fehér és narancs) 6 db.

Először is minden játékos kapjon 5 bábut (4 kicsi 
és 1 nagy bábut), valamint a megfelelő sZE-
MÉLYKÁRTYÁT a kívánt színben. 

Ez lesz a játékos készlete. Ezt követően a megmaradt hatodik kicsi 
bábuját minden játékos tegye a pontozótábla 0-s mezőjére.
Az összes fel nem használt bábu és személykártya kerüljön vissza a 
dobozba. 

Ez után a pontozótáblát tegyétek a játékterület szélére, valamint kerüljön
mellé a 3 piros, és a 3 zöld kocka.

5 kis Meeple minden színben

1 nagy Meeple minden színben

Először is nézzük a LAPKÁKAT.  
A 76 lapka 3 féle tartományt: kereskedelmi út-
vonalat, aszteroidamezőt és bolygót ábrázolhat.

Aszteroidamezős 
lapka

Kereskedelmi 
útvonalas lapka

Egy bolygós 
lapka

A többi elem, mint például a jelek, jelentésével nem kell 
most bajlódni. Ezeket majd később magyarázzuk el.

Minden lapka hátoldala ugyanúgy néz ki, csak a kezdő-
lapka hálodala narancs színű, hogy mindig meg lehes-
sen különböztetni.

A kezdőlapka narancs 
színű hátlappal.

Normál 
hátlapú 
lapka

Az előkészületeket a kezdőlapka lerakásával kezd-
jétek (az egyetlen narancs színű hátlapos lap-
ka): tegyétek a játékterület közepére. A megma-
radt lapkákat keverjétek össze, és tegyétek több, 
képpel lefelé fordított pakliban az asztalra, hogy 
minden játékos könnyen elérje. Több pakli lapka képpel 

lefelé fordítva

Kezdőlapka

Színenként 1 személykártya (egy frakciójellel)

Az első játék 
előtt 

ragasszátok fel 
a megfelelő 

matricákatr az 
egyes bábuk elő- 
és hátoldalra. 



3

a JÁTÉK MENETE

a JÁTÉK CÉLJA

A Star Wars Carcassonne játékban a játékosok az óramutató járása szerint következnek, és a legfiatalabb játékos kezdi 
a játékot. A játékosnak a körében az alábbi akciókat kell végrehajtania az alább megadott sorrendben. Ezt a következő 
játékos köre követi, stb. Először megnézzük az akciókat, majd a következő részben részletezzük őket. Ezt a lapkákra 
rajzolt kereskedelmi útvonalak, aszteroidamezők és bolygók használatával fogjuk megtenni. Milyen akciók vannak?

Mi a Star Wars Carcassonne játék célja? A körében minden játékos lapkát tesz le egy másik mellé. Ily módon fognak a 
játékosok kereskedelmi útvonalakat építeni, aszteroidamezőket felfedezni, és bolygókat meghódítani. Ennek folyamán 
a játékos a bábujait kereskedőként, felfedezőként vagy hódítóként használja fel. Ez majd pontokat hoz neki a játék 
során, és a játék végén. A végső értékelés határozza meg a végleges pontokat és a győztest. Kezdjük!

Egy bábu lerakása: 
A játékos leteheti az 
egyik bábuját az épp 
lerakott lapkára.2

A harc ideje:  
Ha különböző színű 
bábuk állnak egy tarto-
mányon, akkor csatá-
ra kerül 
sor.
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A kereskedelmi útvonalak

A lapka lerakása:
A játékosnak húznia 
kell 1 lapkát, és le kell 
tennie egy 
már lerakott 
lapka mellé.

1

Pontszámítás:  
A játékosnak ki 
kell számolni a 
lapka lerakása 
révén szerzett 
pontokat.

4

A játékos által húzott lapkán 3 kereskedelmi útvonal látható, ami 
egy kereszteződésből indul. Ezt a kezdőlapka mellé teszi. Fontos, hogy 
a játékos által letett lapka legalább egy oldalának illeszkednie kell egy 
már lent lévő lapkához (Ha több oldal érintkezik, akkor mindnek).

1. a lapka lerakása

A játékos ezt a lapkát teszi 
le. A kereskedelmi útvo-
nal illeszkedik a már le-
tett kereskedelmi útvo-
nalhoz, nagyon jó!

A játékosnak mindig végre kell hajtania ezt az akciót, ha több játékos bábuja is ugyanazon a tartományon áll (jelen 
esetben egy kereskedelmi útvonalon). Ezt később részletezzük (lásd az 5. oldalon). 

3. a harc ideje

Miután a játékos letette a lapkáját, rátehet kereskedőként 
egy bábut ezen lapka egyik kereskedelmi útvonalára. 
Ez csak egy lehetőség, de csak akkor, ha nincs másik 
kereskedő ezen a kereskedelmi útvonalon.

A kereskedelmi útvonal nincs még befejezve. Ezért
most pontokat nem kell számolni (4. akció), és 
a következő játékos köre következik.

A következő játékos húz egy lapkát, és leteszi. Mivel egy
bábu (piros játékos kereskedője) már áll a kereszte-
ződés jobb oldalán lévő kereskedelmi útvonalon, így a 
következő játékos nem tehet ide bábut. Ehelyett a
bábuját felfedezőként a most letett lapka aszteroi-
damezőjére teszi.

2. egy bábu kereskedőként használva

A játékos kereskedőként letesz 
egy bábut arra a lapkára, 
amit most tett le. Mivel másik
bábu nincs ezen a kereskedel-
mi útvonalon, ezért probléma 
nélkül megteheti ezt.

Amikor egy kereskedelmi útvonal mindkét végén befejeződik, ki kell 
számolni a kereskedelmi útért járó pontokat. A kereskedelmi útvonal 
véget ér egy kereszteződésben, egy aszteroidamezőben, egy bolygón, 
vagy ha zárt hurkot alkot. Minden lapka, amin a kereskedelmi útvonal 
átmegy, 1 pontot ér. Valamint van 3 különböző frakciójel (Lázadók 
szövetsége       , Birodalom      , Fejvadászok      ) részletesebb leírásuk 
az 5. oldalon található. Ha a játékos pontot szerez, és vannak frakció-
jelek a tartományán, a játékos minden jelért plusz 2 pontot kap, 
függetlenül attól, hogy ő melyik frakcióhoz tartozik.

4. pontszámítás

1 2 3

Bár másik játékos tette le ezt a lapkát, piros 
játékos kereskedelmi útvonala elkészült. Mi-
vel a kereskedelmi útvonal 3 lapka hosszú, a
piros játékos 3 pontot kap érte.

FehérMivel a jobb oldali kereskedelmi útvonal már foglalt, Fehér
játékos úgy dönt, hogy a bábuját felfedezőként az aszteroida-
mezőre teszi.
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Így ni, most már megértettétek a játék legfontosabb szabályait. Nézzük meg a többi tartományt:

Az aszteroidamezők

A bolygók

Most a pontozótábláról lesz szó. 
A játékosnak nem kell fejben tartani a 
pontjait, hanem ehelyett a bábuját 
mozgatja előre a pontozótáblán. A já-
tékos 3 mezőt előrelép a pontozótáblán 
a bábujával.

A pontok kiszámolása után, a játékos számolásban érintett bábuja
visszakerül a játékos készletébe.

A játék során később, ha a játékos egyszer körbeér a pontozótáblán, akkor 
a bábuját elfekteti, ezzel jelezve, hogy már 50 pontot összegyűjtött. 

A piros játékos a kereskedőjét, amivel most 
szerzett 3 pontot, visszateszi a készletébe. A
fehér bábu ott marad a pontozótáblán, ahol 
volt, mivel nem volt érintett ebben a 
pontszámításban. 

Mint az előbb, a 
játékos húz egy 
lapkát, amit lerak 
a játékterületre. Itt 
is pontosan kell
illeszkednie a lapkának. Egy aszte-
roidamezőt egy nyitott asztero-
idamező mellé lehet tenni. 

1. a lapka lerakása

Ez után a játékos el-
lenőrzi, hogy nincs-e 
már egy másik bá-
bu azon az asz-
teroidamezőn. Mivel 
nincs, letehet felfe-
dezőként egy bábut.

2. egy bábu felfedezőként használva
A játékos a lapkáját olyan 
ügyesen tette le, hogy kibő-
vítette a nyitott aszteroi-
damezőt 1 lapkával. Az asz-
teroidamező még senki

senki által nem 
foglalt, ami azt 
jelenti, hogy ráte-
het egy bábut.

Mint az előbb, a játékos-
nak előszőr húznia kell 
egy lapkát, amit letesz a 
játékterületre. Itt is pon-
tosan kell a lapkának il-
leszkednie. A bolygó mindig a lapka kö-
zepén található. Néhány bolygólapkán 
kereskedelmi útvonal és aszteroidamező 
is található. Amikor a játékos le akarja 
tenni a lapkát, figyelnie kell a lapka hatá-
rokra és illeszkedésükre (mint mindig).

1. a lapka lerakása

A játékos letehet egy 
bábut a  bolygóra, 
amit Hódítónak neve-
zünk. A játékos a kész-
letéből veszi el a bábu-
ját, és pontosan a bolygó 
közepére kell tegye azt.

2. egy bábu hódítóként használva

A bolygók a lapka közepén találhatóak.  
A játékos leteheti ide a bolygót, mert az űr, 
űrrel érintkezik.

Most kicsit szaladjunk előre, és tételezzük fel, hogy a játékos a következő körében ezt 
a lapkát húzza (piros keretes). A játékos az aszteroidamező mellé tudja tenni.
A tartomány (ez esetben az aszteroidamező) így befejezett lesz. Ha egy aszteroi-
damezőt kizárólag az űr veszi körbe, és nincs már nyitott oldala, akkor befejezett-
nek számít.
Mivel a játékosnak van bábuja az aszteroidamezőn, ezért most 
kiszámolja ennek az aszteroidamezőnek az értékét, és az eredményt a 
pontjaihoz adja.
Minden aszteroidamezős lapka, ami a befejezett aszteroi-
damezőben található 2 pontot ér. Valamint, minden olyan 
frakciójel, ami ebben az aszteroidamezőben van, még 
plusz 2-2 pontot ér. A frakciójel típusa nem számít.

4. Pontszámítás

2
4

86

Mivel egy frakciójel (a Birodalom) látható az aszteroi-
damezőben, a játékos 2-vel több pontot kap. Így össze-
sen 8-at. Mint a többi pontszámításnál, a játékos a 
pontszámítás után az érintett bábuját visszaveszi.

Ha különböző játékosok bábujai egy aszteroidamezőre kerülnek, akkor csata alakul ki (lásd az 5. oldalon). 

3. a harc ideje
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Több bábu egy tartományon
Tilos bábu lerakása olyan kereskedelmi útvonalra vagy aszteroidamezőre, amin már van másik bábu. Azonban van 
lehetőség arra, hogy egynél több bábu kerüljön ugyanarra a tartományra, például tartományok egyesítésével, vagy 
ha bábu kerül egy már foglalt bolygóra. A Star Wars Carcassonneban azonban csak azonos színű bábuk lehetnek 
ugyanazon a tartományon. Ha különböző színű bábukat tartalmazó tartományok egyesülnek, csatára kerül sor,
amit dobókockákkal fogtok megvívni.

fRakCIÓK: a játékos a bábukkal együtt kapott egy személykártyát is, 
amin egy frakciójel is látható. Három különböző frakció van. Ezek a jelek 
egyes lapkákon is megtalálhatóak.

mIKOR KERÜL A CSATÁRA SOR? Amint több, különböző játékos bábuja
áll ugyanazon a tartományon (kereskedelmi útvonalon, aszteroidamezőn 
vagy bolygón), a csatára rögtön sor kerül. A harcra mindig, mint 3. akci-
óra kerül sor, még a pontszámítás előtt. Még akkor is, ha az a játékos, aki 
a tartományokat összekötötte nem is részese a harcnak.

mENNYI KOCKÁT KAP EGY JÁTÉKOS? A játékos a csatában részt vevő minden kis 
bábu után 1 kockát kap. Ha a nagy bábuja is harcol, akkor érte 2 kockát kap.
Ha a játékos frakciójának egy vagy több jele megtalálható az adott tartományon, akkor 
még kap 1 plusz kockát. Nem számít, hogy milyen sok bábu és frakciójel vesz részt a 
csatában, a játékos csak maximum 3 kockát kaphat a csatához. 

A CSATA: A csatában részt vevő minden játékos dob a kockáival. A csata győztesének a 
meghatározásakor minden játékosnak csak a legnagyobb értékű kockája számít. A többi 
kocka lényegtelen. Aki a legnagyobbat dobta, az nyer.

dÖNTETLEN: Ha a legnagyobb értékben holtverseny áll fenn több játékos közt, akkor a 
holtversenyben résztvevők mindegyike kap 1 pontot. A kisebb számot dobott játéko-
sok kiszállnak a harcból. A holtversenyben állók addig dobnak újra, míg el nem dől a harc.

vERESÉG: Ha egy játékos elveszít egy csatát (még ha a csatában mások maradnak is), 
akkor leveszi a bábujait, és visszateszi a készletébe. A játékos 1 pontot kap minden 
kockáért, amivel dobott. A győztes állva hagyja a bábujait (vagy kiszámolja az érte járó 
pontokat, ha a tartomány befejezett).

3. a harc ideje

Van még egy mód, hogy egy hódító kerüljön a bolygóra. Amikor 
a játékos a bolygó körüli 8 szabad mező egyikére tesz egy lap-
kát. Más szóval: Ha a játékos egy lapkát tesz egy bolygó mellé
(vagy oldal érintőlegesen, vagy átlósan), akkor a játékos bábut
vagy az adott lapkára teheti (mint általában) vagy közvetlen a 
bolygóra. 
A kereskedelmi útvonalakkal és az aszteroidamezőkkel ellen-
tétben a játékos olyan bolygóra is tehet bábut, ami már 
foglalt. Ez a Carcassonne Star Wars egy kivétele, amit na-
gyon részletesen később magyarázunk el (lásd a 7. oldalon). 

A játékos egy lapkát tesz 
a bolygó mellé. Ahelyett, 
hogy a bábuját erre a 
lapkára tenné, inkább 
a bolygóra teszi. 

=

=

= +

Lázadók 
Szövetsége

Birodalom Fej-
vadászok

A frakciójelek 
függetlenek a 
lapkán látható 

bolygóktól, és egy 
külön játékelemnek 

számítanak.

A játékos a bolygóért járó pontokat akkor számolja ki, amikor minden irányból 
lapka (átlósan is) veszi körbe a bolygót. Ekkor minden lapka (beleértve a bolygót 
magát is) 1 pontot ér. Valamint a bolygókon lévő frakciójel plusz 2 pontot ér. A
frakciójel típúsa nem számít.  
A bolygót körülvevő 8 lapkán található frakciójelek nem 
számítanak, mivel azokat más tartományoknál vesszük 
figyelembe (kereskedelmi útvonalaknál vagy aszteroi-
damezőknél).

4. pontszámítás

1

8

7

2

9

6

3

4

10, 11

Mivel ezek a lapkák telje-
sen körbeveszik a bolygót, 

11 pontot szerez vele a 
játékos, és visszakapja a 

bábuját.

Ha különböző játékosok bábuja kerül egy bolygóra, akkor mindig csata alakul ki (lásd az 5. oldalon). 

3. a harc ideje

5
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1) Piros játékos annak reményében, hogy majd el tudja lopni az asztero-
idamezőt a fekete és a fehér játékostól a jelzett helyre teszi az asztero-
idamezős lapkát és Felfedezőként teszi rá egy bábuját. Megteheti, hisz 
ez az aszteroidamező nincs összekötve a többi aszteroidamezővel, amin  
már van Felfedező. Ha egy megfelelő lapkát húzna egy későbbi körben, 
akkor megtámadhatná a fekete és fehér játékos aszteroidamezőjét.

2) Szerencséje van és egy későbbi körben jó lapkát húz ahhoz, hogy az 
összes lapkát egy nagy, és teljes aszteroidamezővé kösse össze. 
Csatára kerül sor.
Mivel 1 bábuja van, valamint van egy, a frakciójának megfelelő 
jel van az egyik aszteroidamezőn, ezért összesen 2 kockát használhat. 
Fehér játékos 1 kockát használhat az 1 bábujáért. Fekete 
játékosnak egy nagy bábuja van, ezért 2 kockát használhat. 
A kereskedelmi útvonalon lévő frakciójel nem tartozik az aszteroida-
mezőhöz. Ezért a fekete és a fehér játékos nem kap plusz kockát.
1. dobás: 

q r qp r
Piros játékos Fekete játékos Fehér játékos

q tr s
Piros játékos Fekete játékos

A 6-os dobásával a fekete játékosnak sikerült nagyobbat dobnia, így ő nyeri a csatát. Piros játékos leveszi a bábuját. Mivel 
2 kockával dobott, ezért 2 pontot kap. Az aszteroidamező befejezett lett. Fekete játékos 12 pontot kap ezért a mezőért (az 5 
lapka mindegyike 2 pontot ér, és a frakciójelért kap még 2 pontot). A pontszámítás után a fekete játékos is visszaveszi a 
bábuját.

Harc az aszteroidamezőkért

Most tekintsük meg a különböző tartományokban a harcot, és hogy hogy zajlik le a csata.

1)  A piros játékos olyan lapkát húzott, amivel bővíthetné a kereskedelmi útvonalat.
Mivel a fehér játékos kereskedője már azon a kereskedelmi útvonalon áll, 
piros játékos nem tehetné ide a bábuját. Ezért úgy dönt, hogy a lapkát 
nem köti hozzá ahhoz a kereskedelmi útvonalhoz.

2)  Az egyik későbbi körben a piros játékos ezt a lapkát teszi a nyitott kereskedelmi 
útvonalakhoz. A játékos magára a kereskedelmi útvonalra nem tehet bábut, 
de tehet az aszteroidamezőre vagy a bolygóra. A lerakás után az immár 
összekötött kereskedelmi útvonalon csata következik be.

A fehér játékos és a piros játékos is 1-1 kockát kap. (A bolygó mellet-
ti Lázadók Szövetsége jel nem ad a piros játékosnak plusz kockát, mert 
az a bolygóhoz tartozik). Mivel a piros játékos a Lázadók Szövetségének 
a tagja, így ő egy piros kockát vesz el, a Birodalom pedig egy zöld kockát. 

t o
Piros játékos Fehér játékos

A fehér játékos veszít, és ezért vissza kell vennie a bábuját a kereskedelmi 
útvonalról a készletébe. Kap 1 pontot, mivel 1 kockával harcolt.
Mivel a kereskedelmi útvonal befejeződött, ezért pontszámítás következik,
amiért is a piros játékos 4 pontot kap, majd ő is leveszi a bábuját.

Harc a kereskedelmi útvonalakért

1

1

2

2

Fehér játékos

Fehér 3-ast dob, ami kisebb, mint a piros és fekete játékosé. Fehér
játékos veszít, és leveszi a bábuját. Mivel fehér játékos 1 kockával 
dobott, ezért 1 pontot kap.
A piros és a fekete játékos közt holtverseny alakul ki, mivel mindket-
ten 4-est dobtak. Mindketten kapnak 1 pontot, majd újradobnak.

2. dobás:
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A harc a bolygók birtoklásáért a Star Wars Carcassonne speciális része, mivel a játékosok közvetlen meg tudják 
támadni a bolygókat. 
Mint már említettük, a játékos egy Hódítót tehet egy bolygóra, ha a bolygó körüli 8 üres hely egyikére tesz egy 
lapkát. És akkor is tehet ide bábut, ha már másik játékosnak áll ezen a bolygón bábuja. 
Így a játékos eldöntheti, hogy a lapka aktuális tartományát használja (kereskedelmi útvonalat, aszteroidamezőt 
vagy a bolygót), vagy megtámadja a megszállt bolygót.

Itt is ugyanazon szabályok szerint kap a játékos kockát: 1 kockát a kis bábuért, 2 kockát a nagy bábuért, és 1 
kockát a saját frakciójelért a bolygón. A bolygót körülvevő 8 lapkán található frakciójelek a bolygóért folytatott 
harcban nem számítanak. Ezek a jelek nem tartoznak a bolygóhoz. És itt is egy játékosnak maximum 3 kockája 
lehet.

1) Piros játékos egy kereskedelmi útvonalas lapkát tesz a bolygó körüli 8 mező egyikére. 
Ahelyett, hogy a bábut kereskedőként használná a kereskedelmi útvonalon, piros
játékos inkább megtámadja a fehér játékos nagy bábuját, ami a bolygón áll.
Piros játékos egy plusz kockát kap a bolygót lévő saját frakciójelért. Így 2 kockával 
támadhat. 
Fehér játékos szintén 2 kockát kap, mivel ő a nagy bábujával harcol.
A kereskedelmi útvonalas lapkán látható frakciójel nem számít bele a csatába. Csak 
a bolygón látható jel számít.

1. dobás

2) Piros játékos 5-öst dobott, míg a fehér 4-est. Fehér játékos visszaveszi a bábuját. 
Mivel 2 kockával dobott, 2 pontot kap. Piros játékos Hódítóként leteszi a bábuját a
bolygóra, és a következő játékos köre jön.

Harc a bolygókért

q sr s
Piros játékos Fehér játékos

q ro s
Piros játékos Fehér játékos

Ennyi. Most már ismeritek a legfontosabb szabályokat, és játszhattok a Star Wars Carcassonne játékkal. Most a 
fontos szabályokat újra összefoglaljuk, és megemlítünk néhány apró részletet, amit tudnotok kell:

Összefoglaló

1. a lapka lerakása

� A játékos csak egy bábut tehet le, és csak arra a lapkára, amit épp lerakott. 
� A játékosnak ellenőriznie kell, hogy az adott tartományon nincsen másik bábu.
� Ha a játékos egy bolygó körüli helyre tesz le lapkát, akkor megtámadhatja a szomszéd bolygót, és leteheti a 

bábuját erre a bolygóra (még akkor is, ha másik bábu van már rajta).

2. egy bábu lerakása

� 3 vagy több különböző színű bábu közti csatában minden játékos egyszerre dob a kockáival. Ha nincs elég 
kocka, akkor egymás után dobjatok, és jegyezzétek fel az eredményt. Ha 2 vagy több játékos holtversenyben áll 
a legnagyobb szám dobásában, akkor akik ennél kisebbet dobtak kiesnek a csatából.
� Ebben a játékban előfordulhat, hogy az azonos frakcióba tartozó játékosok egymással harcolnak.

3. a harc ideje

1

2

� A játékosnak a húzott lapkát rögtön le kell tennie, oly módon, hogy legalább egy másik, már letett lapkához 
illeszkedjen. (Az érintkező oldalakon adott tartományhoz megfelelő tartománynak kell csatlakoznia.)
� Abban a ritka esetben, ha a játékosnak nem sikerül letennie a lapkát, akkor tegye vissza azt a játék dobozába, 

és húzzon újat.

Első dobásra mindkettőjüknek 5-ös lett a legnagyobb értékű dobása. Holtver-
seny. Emiatt mindketten 1 pontot szereznek. Majd újradobják a kockáikat.

2. dobás
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� Egy kereskedelmi útvonal akkor lesz befejezett, ha a két végén egy kereszteződés, egy aszteroidamező vagy 
egy bolygó található, vagy zárt hurkot alkot. A befejezett kereskedelmi útvonal minden lapkája 1 pontot ér.
� Egy aszteroidamező akkor lesz befejezett, ha már nem lehet a szabályok szerint újabb lapkát illeszteni hoz-

zá, és nincs nyitott oldala. A befejezett aszteroidamező minden lapkája 2 pontot ér.
� Valamint a játékos 2 pontot kap minden frakciójelért (függetlenül attól, hogy melyik frakcióé).
� Egy bolygó akkor lesz befejezett, ha teljesen körbekerítik 8 lapkával. Minden bolygó 11 pontot ér (9 pont a

lapkákért jár és 2 pont jár a bolygó frakciójeléért).
� A pontszámítás mindig a játékos köre végén van. Minden játékos, akinek van bábuja a befejezett tartomá-

nyokon, pontokat kaphat. 
� A pontszámítás után minden játékos visszaveszi a pontszámításban érintett bábujait.

4. pontszámítás

a JÁTÉK VÉGE ÉS A VÉGSŐ PONTOZÁS

CSAPAT VARIÁCIÓK - az erő legyen veletek

Sajnos a Star Wars Carcassonne játék is véget ér egyszer. A jó hír az, hogy meghatározhatjuk a győztest. A játék 
akkor ér véget, ha egy játékos nem tud húzni és kijátszani lapkát. Ezt a végső pontozás végrehajtása követi, és a 
győztes meghatározása.

Amint a játék véget ér, még pontok járnak minden olyan tartományért, amin bábu található:
� Minden kereskedelmi útvonalnál 1 pont jár minden kereskedelmi útvonal lapkáért, akárcsak játék során.
� Minden aszteroidamezőnél 1 pont jár minden aszteroidamezős lapkáért. Fele annyi, mint a játék során.
� Minden bolygó 1 pontot ér, és 1-1 plusz pont jár minden őt körülvevő lapkáért.
� Minden tartománynál (kereskedelmi útvonalak, aszteroidamezők, bolygók), minden frakciójelért 2 pont jár.

Vezessétek fel a végső pontozás során kapott pontokat a pontozótáblára. A legtöbb pontot szerző játékos lesz a Star 
Wars Carcassonne parti győztese. Gratulálunk!

• A Birodalom csapat          tagjai kapják a fekete és a fehér bábukat. 

Mivel a játékosok csapatban gyűjtik a pontokat, elég ha csapatonként egy bábut tesznek a pontozótáblára. A csapat 
másik színének plusz bábuját tegyétek vissza a dobozba. 

Egy csapat tagjai soha nem támadhatják meg egymást. Harcra csak akkor kerül sor, ha különböző frakciók bábui 
állnak ugyanazon a tartományon. A csata során csapatonként csak egy játékos dob a kockákkal. A játékosok 1-1
kockát kapnak a saját frakciójukhoz tartozó minden bábuért. És mint máskor is, a nagy bábuért 2 kocka jár, a saját 
frakció-jelért pedig 1 plusz kocka. Azonban az egyes csapatok is csak maximum 3 kockával mehetnek a csatába. 
Minden más tekintetben a játékmenet megegyezik a normál játék menetével.

© 2015
Hans im Glück Verlags-GmbH
Birnauer Str. 15
80809 Munich
info@hansimglueck.de
www.hansimglueck.de

Végső értékelés, kereskedelmi útvonalak: A nyitott kereskedelmi útvonalért piros játékos 3 pontot kap (3 lapka).

Végső értékelés, 
aszteroidamezők: Fehér
játékos 2 pontot kap (2 lapka) 
a nyitott aszterodaimezőért.

Végső értékelés, 
aszteroidamezők:

Zöld játékos 5 pontot 
kap (3 lapka + 1 frakciójel) 
a nagy aszteroidamezőért.

Fekete játékos 1 pontot 
szerez (1 lapka).

Végső értékelés,bolygó: 
Narancs játékos 6 pontot
kap a be nem fejezett 
bolygóért (4 pont jár a kö-
rülvevő lapkákért + a bolygó 
lapkáért + 2 pont jár a 
frakciójelért).

www.starwars.com
© & ™ Lucasfilm Ltd

Ha a Star Wars Carcassonne játékkal 4-en játszotok, akkor csapatjátékot is játszhattok. Ekkor az egymással átlósan
szemben ülő játékosoknak kell egy csapatot alkotniuk, hogy a különböző frakciók játékosai felváltva kerüljenek sorra.
A bábukat a következőképp kell elosztani: 

• A Lázadók Szövetsége csapat        tagjai kapják a piros és a zöld bábukat.

Alkatrészcsere, mini kiegészítők
és sok minden más: 
www.cundco.de

Tervező: KlausJürgen Wrede
Szabály kinézet: Christof Tisch
Magyar fordítás: Dunda

Forgalmazó: Gamer Café Kft.
2030 Érd Budai út 28
web: www.compaya.hu
email: info@compaya.hu


