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Speelmateriaal:    • 6 landtegels met sheriffster 
• 1 goudkleurige sheriff

Voorbereiding
Schud de landtegels van deze uitbreiding door die van Carcassonne: Goud-
koorts. Zet de sheriff naast het speelveld. Alle spelregels van Carcassonne: 
Goudkoorts blijven van kracht.

De sheriff

Trekt een speler een landtegel met een sheriffster, dan past hij deze volgens 
de gebruikelijke spelregels aan. Daarna moet hij de sheriff verplaatsen.

Sheriff verplaatsen: is de sheriff nog niet in het spel, dan zet de speler hem 
op een nog niet afgebouwd gebergte naar keuze. Staat de sheriff wel op het 
speelveld, dan moet de speler hem naar een ander niet afgebouwd gebergte 
verplaatsen. Het is niet van belang of er tenten of pioniers in het gebergte 
staan.

Speciale situatie: is er geen (ander) onafgebouwd gebergte beschikbaar, 
dan blijft of gaat de sheriff naast het speelveld. 

De sheriff wordt actief: de speler die de sheriff heeft verplaatst, moet nu van 
iedere speler met een tent in het betreffende gebergte 1 mijnfiche trekken. Heeft 
een speler geen mijnfiche, dan kan hij er ook geen verliezen. Doe de getrokken 
mijnfiches terug in de voorraad en schud deze. Staat er een tent in het gebergte 
van de speler die de sheriff heeft verplaatst, dan hoeft hij zelf geen mijnfiche af 
te geven.

Blauw verplaatst de sheriff 
naar een gebergte. Omdat 
Geel en Zwart een tent in 
dit gebergte hebben, trekt  
Blauw van beiden 1 mijn-
fiche en doet deze terug in de 
voorraad.

De Sheriff
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Einde van het 
spel: Rood 
krijgt 9 punten 
voor het  
kerkhof:  
(7 landtegels  
+ 2 steden)

Mijnverbod: zolang de sheriff in een gebergte staat, mogen de spelers daar 
geen mijnfiches nemen. Wordt het gebergte afgebouwd, dan verdelen de 
bezitters van het gebergte zoals gebruikelijk de mijnfiches. Een speler mag 
zijn tent volgens de gebruikelijke spelregels verplaatsen. Staat de sheriff in 
een afgebouwd gebergte, zet hem dan direct naast het speelveld.

Na het verplaatsen van de sheriff mag de speler die aan de beurt is zoals 
gebruikelijk een pionier zetten, zijn tent verplaatsen of een mijnfiche nemen.

Sheriff aan het einde van het spel: staat de sheriff aan het einde van het 
spel in een gebergte, dan verdelen de bezitters van het gebergte de mijnfiches 
op de gebruikelijke manier.

De kerkhoven
2 landtegels van deze uitbreiding tonen een 
kerkhof. Trekt een speler zo'n landtegel, dan past hij 
deze zoals gebruikelijk aan. Daarna verplaatst hij de 
sheriff en voert hij zijn gewone beurt uit. Zet hij daarbij een pionier in, dan 
kan hij deze op de prairie of in het kerkhof zetten.

Puntentelling tijdens het spel: het kerkhof is afgebouwd als alle 8 aan het 
kerkhof grenzende plekken (horizontaal, verticaal en diagonaal) met een 
landtegel zijn belegd. De speler met 
een pionier op het kerkhof ontvangt 
dan 9 punten plus 1 punt voor elke 
stad die zich op de betreffende tegels 
bevindt (zoals gebruikelijk krijgt hij 
zijn pionier dan terug).

Puntentelling aan het einde van 
het spel: de speler met een pionier op 
het kerkhof ontvangt 1 punt voor het 
kerkhof, 1 punt voor elke horizontaal, 
verticaal en diagonaal aan het kerkhof 
grenzende landtegel plus 1 punt voor 
elke stad die zich op de betreffende tegels bevindt.
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