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Carcassonne: a város 
A játék elemei 
– 70 városfal 
– 2 rövid városfal (ezeket A városkapu 

mellett használjuk, amikor a többi fal túl 
hosszú) 

– 32 követı 4 színben 

– 12 torony 
– 1 városkapu 
– 2 zsák a városlapok 

és a fa alkatrészek 
tárolására 

– 1 értékelı tábla 
– 75 városlap 
Ezek a város különféle részle-
teit ábrázolják: utcákat, lakóne-
gyedeket, piacokat és épületeket. 

 

 

A játék célja 
A játékosok együtt építik fel Carcassonne városát, a 
lakónegyedeket, a piacokat (hal-, gabona- és állatpi-
acok), az utcákat és a városfalakat. 

A követık taktikus elhelyezésével a játékosok ponto-
kat nyerhetnek a játék folyamán és a végén. 

Elıkészületek 
– Minden játékos választ egy színt, és magához 

veszi a megfelelı nyolc követıt. Egyet elhelyez az 
értékelı tábla 0 mezıjén, a többit egyelıre 
magánál tartja. 

– A játékosok egyenlı arányban elosztják egymás 
között a 12 tornyot 

– Összekeverik a lefordított városlapokat, és három 
oszlopba rendezik ıket: arccal lefelé, és 
behelyezik  

– az elsı oszlopban 30 lap, 
– a másodikban 25 lap, 
– a harmadikban 20 lap legyen. 
Ezt a legegyszerőbben 
úgy érhetjük el, ha a 
lapokat három egyforma 
magasságú oszlopba ren-
dezzük, majd a harmadik 
oszlopról 5 lapot áthe-
lyezünk az elsı tetejére. 
– A második és a harmadik paklit, a városkaput és a 

két rövid városfalat külön tesszük, azokat majd 
késıbb fogjuk használni. 

 

A játék kezdete 
A legfiatalabb játékos kezd, aki leveszi a legfelsı 
lapot az elsı oszlopról, és felfordítva az asztal 
közepére helyezi. Ezek után elhelyezheti egyik köve-
tıjét ennek a lapnak valamelyik részére, az utcára, a 
piacra vagy a lakónegyedre. A követık elhelye-
zésének szabályait késıbb írjuk le. 
 

A játék menete 
A játékosok az óramutató járásának megfelelı irány-
ban következnek egymás után. A soron lévı játékos a 
következı akciókat hajthatja végre az alábbi sor-
rendben:  
1. Húz egy városlapot a pakli tetejérıl és a szabályok-
nak megfelelıen a már lerakottakhoz illeszti. 
2. Egy követıt rátehet az éppen elhelyezett városlapra 
(nem kötelezı). 
3. Ha a letett városlappal befejez egy vagy több utcát 
vagy piacot, azokat értékelni kell. 
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Városlapok elhelyezése 
Elsı lépésként a játékosnak le kell vennie a legfelsı 
városlapot a pakliról, és hozzá kell illesztenie a 
városhoz a következı módon: 
– Az új (a példákban piros kerettel jelölt) lap 

legalább egy oldalának a már lerakott lapokhoz 
kell illeszkednie. Nem elég, ha csak a sarka 
érintkezik egy (vagy több), már letett lap sarkával! 

– Csak az utcáknak kell folytatódniuk a szomszédos 
lapokon, a lakónegyedek és a piacok kerülhetnek 
egymás mellé is. 

 
Az utcáknak folytatódniuk 
kell a szomszéd lapon 
 

 
A lakónegyed kerülhet a 
piac mellé is 
 

 
Nem megengedett, hogy az 
utca ne folytatódjon az éppen 
lerakott lapon 
 

Követık elhelyezése 
Miután elhelyeztük a felvett városlapot, feltehetünk rá 
egy követıt is. Ehhez az alábbiakat kell figyelembe 
vennünk: 
– Egyszerre csak egy követıt tehetünk le. 
– Csak a saját, még fel nem használt követınket te-

hetjük le. 
– A követıt csak az éppen letett lapra helyezhetjük. 
– El kell döntenünk, hogy a városlap melyik részére 

helyezzük a követıt: 
 
vagy polgárként az utcára, 
 
 
 
 
vagy kofaként a piacra, 
 
 
 
 
 
vagy ispánként a lakónegyedre. 
 

 

A polgárt és a kofát állítva, az ispánt fektetve kell 
elhelyezni! 

Elhelyezési korlátozások: 
– Az új követıt nem tehetjük olyan, az éppen letett 

kártyával kiegészített lakónegyedre, utcára vagy 
piacra, amin már áll másik követı – még akkor 
sem, ha az a sajátunk. Az sem számít, hogy 
milyen messze áll az utcán a másik követı. 

– Ha az új kártya éppen befejez egy lakónegyedet 
vagy egy utcát, akkor a befejezett területre vagy 
utcára nem lehet követıt elhelyezni, csak a lapnak 
arra a területére, ami befejezetlen részhez tartozik. 

A következı három példa bemutatja a szabályok 
alkalmazását: 
 

A piros játékos csak ispánként helyezheti el a 
követıjét, mert a piacon már áll egy kofa 

 

A kék játékos elhelyezheti a követıjét kofaként a 
piacra vagy polgárként az utcára, de ispánként csak a 

piros nyíllal jelölt területre teheti, mert a másik 
lakónegyedben már van egy ispán. 

 

A kék játékos a követıjét nem helyezheti le kofaként, 
mert a piac be lett fejezve. 

 
Ha elfogynak az alattvalóink, már csak lapokat (és 
városfalakat, tornyokat) rakhatunk le. De a követık 
hiánya csak átmeneti, mert azokat vissza is kaphatjuk. 
Ha a lapok lehelyezése során egy utca vagy piac 
befejezıdik, akkor az elkészült rajzolatot értékelni 
kell, és az értékelt területrıl a követık visszakerülnek 
tulajdonosaikhoz. A lakónegyedeket csak a játék 
végén értékeljük, csak akkor kapunk majd értük 
pontot! 
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A befejezett utcák  
és piacok értékelése 
Egy befejezett utca 
Egy utca akkor van befejezve, ha mindkét végét 
keresztezıdés vagy más terület (piac) határolja, illetve 
véget ér egy városfalnál. Az utca akkor is teljes, ha 
egy zárt kört alkot. Az utca hosszát az határozza meg, 
hogy a két végpontja között hány városlapon fekszik. 
Egy befejezett utcáért annyi pontot kap az a játékos, 
aki polgárt állított rá, ahány városlapon áthalad az 
utcája. Ha a teljes utca 4 vagy több lapon fekszik, 
akkor a játékos dupla pontot kap. 
 

A piros játékos 3 pontot kap 
(az utca 3 kártyán húzódik végig) 

 

A piros játékos 8 pontot kap 
(az utca 4 kártyán helyezkedik el) 

  
Ezeket a pontokat – és minden más, a játékban szer-
zett pontot – az értékelı táblán jelöljük. Az értékelı 
tábla 50 mezıjén akár többször is körbemehet a jel-
zınk. Amikor követınk elıször halad át az értékelı 
tábla 0 mezıjén, lefektetjük, és így a második kört 
fekvı helyzetben teszi meg. 
 
Befejezett piac 
A piac akkor teljes (befejezett), ha nem lehet tovább 
folytatni, minden oldalról körbe van kerítve és nincs 
üres terület a belsejében. A piac tetszıleges számú 
városlapból állhat. Az elkészült piacért járó pontokat a 
következı módon számoljuk ki: a piacot alkotó város-
lapok számát megszorozzuk a területén elıforduló 
különféle piacok fajtáinak számával (hal-, gabona-, 
állatpiac). Mindegyik fajta esetén csak az elsı elıfor-
dulás számít, többszöri elıfordulása ugyanannak a 
fajtának nem jelent több pontot. 

 
 
 
 

A kék játékos 9 pontot kap 
(3 különféle piac szorozva a három városlap 

számával) 
 

A kék játékos 8 pontot kap 
(2 különféle piac szorozva a 4 városlap számával) 

 
Mi történik, ha több követ ı áll egy befejezett utcán 
vagy piacon? 
Ha taktikusan helyezzük le a városlapokat, akkor 
elıfordulhat, hogy egy befejezett utcán vagy piacon 
több követı is áll. Ilyenkor az a játékos kapja a 
pontokat, akinek a legtöbb polgára vagy kofája van az 
adott utcán vagy piacon. Egyenlıség esetén minden 
érintett játékos megkapja a pontokat. 

Az utoljára lehelyezett városlap (piros színnel 
keretezve) összeköt két, addig különálló piacot. Csak 
ilyen módon tud több követı egy területre kerülni. A 

piros és a kék játékos is megkapja a teljes pontszámot, 
jelen esetben 18-at, mert a területen háromféle piac 

helyezkedik el hat városlapon, és mindkettıjük 
egyenlı számú kofát állított fel rá. 

 

A követ ık visszaszerzése 
Miután egy utca vagy egy piac teljes lett, és a ponto-
zás is megtörtént, akkor, és csak akkor a követık a 
már értékelt területrıl visszakerülnek a tulajdono-
saikhoz. A következı lépéstıl tetszıleges szerepben 
ismét felhasználhatjuk ezeket a figurákat.  
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Lakónegyedek 
A lakónegyedeket csak a játék végén értékeljük, és 
nem akkor, amikor teljessé váltnak, így a követık, 
amiket oda helyeztünk, a játék végéig ott maradnak. 
Ennek jelölésére a lakónegyedekre a követıket nem 
állítva, hanem fektetve helyezzük el. 
A lakónegyedeket utcák, piacok és városfalak hatá-
rolják illetve választják el egymástól. 
 

Mindhárom ispánnak megvan a saját lakónegyede, az 
utcák és a piacok elválasztják ıket egymástól 

 

Az új városlap (pirossal keretezve) lehelyezése után a 
három lakónegyed össze van kapcsolva 

Megjegyzés: az a játékos, aki lehelyezte ezt a lapot, 
nem helyezhet rá követıt, mert már vannak ispánok 
azon a területen. 
 

A második oszloppal együtt 
következnek a falak 
Ha az elsı oszlopból már elfogytak a városlapok, 
akkor a soron következı játékos már a 
második oszlopból húz. A játékban most 
kapnak szerepet a városfalak és a 
városkapu, és a továbbiakban a követık 
ırként már a falakra is felállíthatóak. 
 

A falak, a tornyok és az ırök 
Mostantól ha egy játékos a lerakott városlappal befe-
jez egy (vagy több) utcát vagy piacot, az azt követı 
értékelés után kezdıdik a fal építése. 
Az a játékos, aki a második oszlopból húzott, és a 
lerakott városlappal elsıként értékelést idézett elı 
megkapja a városkaput, a többi játékos pedig kap egy-

egy városfalat. A városka-
put a játékos tetszıleges 
helyre helyezheti valame-
lyik városlap külsı oldalá-
hoz. Majd az óramutató 
járásának megfelelı 
irányban haladva minden 
játékos hozzáilleszti a ma-
ga városfalát a kapuhoz, 
vagy egy már lehelyezett 
városfalhoz. Így építik a 
játékosok a falat a város 
körül. 
A fal véglegesíti a város 
alakját, a következı város-
lapok már nem helyezhetık 
le a fal túloldalára, csak 
olyan lapokhoz illeszthetık, 
amiket még nem határol 
városfal. 
Minden további pontozás-
nál a játékosok kapnak egy-
egy városfalat, amit a már 
lerakottakhoz illesztenek az 
elıbbi módon, azzal a játékossal 
kezdve, aki lehelyezte az értékelést 
kiváltó lapot. Amikor egy játékos 
letesz egy új faldarabot, rögtön ráhe-
lyezheti az egyik követıjét is, mint 
ırt. 
Ha már van egy ır a falon pontosan szemben a most 
lerakott városfaldarabbal, akkor a soron lévı játékos 
nem tehet le ırt.  
A rövid városfalat akkor használjuk, ha a városkapu 
mellé nem lehet letenni a normál hosszúságú elemet, 
mert az túl hosszú lenne. Ekkor egy rövid faldarabot 
helyezünk a kapu mellé, és helyette egy normál ele-
met visszateszünk a dobozba, az már nem vesz részt 
tovább a játékban. 

A kék játékos nem tehet a várfalra ırt, mert vele 
szemben már áll egy piros ır 

 

A kék játékos is tehet ırt a falra, mert a szemközti 
falak között van egy lyuk 
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Az ıröket is csak a játék végén értékeljük, és ezért 
végig a falon maradnak, ha már letettük ıket.  
Miután a játékosok lerakták a városfal darabokat, az a 
játékos, aki lehelyezett városlapjával az értékelést és a 
falépítést elıidézte, leteheti az egyik tornyát a városfal 
valamelyik végére. Ekkor minden városfalért, ami a 
most lerakott torony és az elızıleg lerakott torony 
(vagy ha olyan nincs, akkor a városkapu) között van 
egy-egy pontot kap. 
A fal építése okozhatja, hogy a piacok vagy utcák 
befejezettek lesznek. Ilyenkor azok azonnal értéke-
lendık. 
A fal építése által kiváltott értékelést nem követheti 
újabb városfal-építés!  
 

A piros játékos lehelyez egy tornyot és kap 4 pontot 
 
 
A fal befejezte a piac 
további építését is, ezért a 
piros játékos kap 4 
pontot, a két városlap és a 
kétféle piac szorzatát 
 

 
 
Ez a fal befejezte az utcát, a piros 
játékos 1 pontot kap és visszaveszi 
a követıt az utcából. 
 
 

Miután a második oszlopból is elfogytak a város-
lapok, a soron következı játékos már a harmadik 
oszlopból húz. A játék ugyanúgy folytatódik, mint 
eddig, de egy kis változtatással. Ezután minden érté-
kelést követıen a játékosok nem egy, hanem kettı 
falat építenek. Mint eddig, most is az a játékos helyez 
le elıször egy városfalat, aki az értékelést kiváltó 
városlapot lerakta. Majd ıt követik az óramutató 
járásával megegyezı irányban a többiek. Majd még 
egy kör következik, és mindenki lerak még egy 
városfal elemet. 
Ugyanúgy, mint eddig, a játékosok miután letettek 
egy városfalat, rögtön ráhelyezhetnek egy ırt is a 
korábbi szabályok betartásával. A két-két városfal 
lerakása után az a játékos, akinek a városlapja az 

értékelést eredményezte, most is elhelyezhet a fal 
valamelyik végénél egy tornyot. Ha már nem jut 
mindenkinek két-két fal, akkor a játékosok sorban 
lerakják az összes elemet, amíg mind el nem fogy. 
 

A játék vége 
A játék akkor ér véget, ha a következık egyike 
bekövetkezik: 
– az utolsó fal is felépült, 
– vagy az utolsó városlapot is lehelyezték, 
– vagy a városfal két vége 5 elemnyi távolságnál 

közelebb van egymáshoz. 
 

Az utolsó kör után a fal két vége között már csak 4 
elemnyi távolság van: a játék véget ér 

 
Minden ilyen esetben készen van a város. Ha még 
marad elég városfal elem, akkor körbekeríthetjük 
teljesen a várost. Ha ehhez nincs elegendı, akkor 
egyszerően csak odaképzeljük azokat. Az utcák és a 
piacok az utolsó városfalak felépítésével teljessé 
váltak. Kezdıdhet a végsı értékelés! 
Távolítsuk el az összes követıt a befejezetlen utcákról 
és piacokról, ezekért a játékosok nem kapnak pontot. 
A be nem fejezett piacok és utcák üres helynek 
számítanak a városon belül.  
 

Záró értékelés 
A záró értékelés során a játékosok kiszámítják az 
ispánokért és ırökért járó pontokat. 
 
Az ispánok pontozása 
A lakónegyedek nem csak akkor érnek pontot, ha 
teljesek. Ha csak egy játékosnak van ispánja a 
lakónegyedben, akkor az a terület az ı birtokában van. 
Ha több játékosnak is van intézıje a lakónegyedben, 
akkor a területnek az a birtokosa, akinek a legtöbb 
ispánja van a területen. Ha a legtöbb ispán 
tekintetében egyezıség alakulna ki a játékosok között, 
akkor valamennyi érintett játékos megkapja a 
pontokat. A lakónegyedet birtokosai 2 pontot kapnak 
minden piacért, ami a lakónegyeddel szomszédos. 
Nem számít, hogy a piac befejezett vagy sem, és az 
sem, hogy milyen nagy.  

 
 

 

 

 

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A piros játékos 6 pontot kap 
(3 piac szomszédos a lakónegyeddel) 

 
A falon álló ırök pontozása 
Minden ır a vele szemben lévı sorra vagy oszlopra 
figyel. Minden középület ebben a sorban vagy oszlop-
ban 2 pontot ér az ır tulajdonosának. Minden mőem-
lék az adott sorban vagy oszlopban az ır tulajdono-
sának 3 pontot ér. 
 

 
A piros játékos 9 pontot kap a három középületért és a 

mőemlékért 
 

 
A piros játékos 5 pontot kap, a kék 4 pontot. A sorokat 

(vagy oszlopokat) mindig a lyukig számoljuk! 
 

 
Miután az elızı példában szereplı üres területre 
leraktunk egy lapot, mindkét játékos 9 pontot kap 

 
A játékot az nyeri, akinek a legtöbb pontot sikerült 
összegyőjtenie. 
 

Különleges szabályok  
két játékos játszmához 
Ha csak ketten játszanak, akkor a lerakandó falak szá-
ma megduplázódik. A második pakli használatakor 
minden játékos 2 falat épít, a harmadik pakli haszná-
latakor pedig 4 falat. 
Amikor a játékosok az elsı falakat helyezik le, az 
akinek a városlapja a falépítést kiváltó értékelést ered-

ményezte elıször a városkaput rakja le. Ezután a 
másik játékos hozzáilleszt egy falat. Majd ismét az 
elsı játékos következik és lerak egy falat, végül a 
másik játékos is lerakja a második falat. 
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