
 

 

 
Byen Carcassonnes silhuett tårner majestetisk 
over landskapet, som en trone i lyset fra 
aftensolen. Ridderne vokter tårnene, væpnerne 
arbeider i husene og på markedene kryr det av 
handelsmenn som brøler ut sine tilbud. I gatene 
bringer heraldene meldinger fra den ene siden av 
byen til den andre. Alle beskyttet av den mektige 
bymuren, som strekker seg stor og 
ugjennomtrengelig rundt Carcassonne. 
 
 
 

INNHOLD 
• Bymur i 10 deler, som dere må sette 

sammen som i et puslespill før hvert spill 
• 60 bybrikker 

• 18 bonusbrikker (to av hver type, blå 
bakside) 

• 14 undersåtter i 2 farger 

• 2 høysetebrikker i tre, i 2 farger 

• Regler 
 
 
 

POENGET MED SPILLET 
Spillerne skal annenhver gang plassere ut nye 
bybrikker innenfor murene. På den måten lager 
dere gater, tårn, hus og voller, der dere skal 
plassere ut følgesvenner for å score poeng. Det 
er poeng å hente både underveis og på slutten 
av spillet. Den med flest poeng har vunnet. 
 
 
 

FORBEREDELSER 
Sett sammen bymuren del for del, slik at tallene 
på feltene går i rekkefølge fra 0 til 99. 
Vend de 60 bybrikkene ned og bland dem tilfeldig 
sammen. Legg dem i bunker utenfor bymuren, 
på en slik måte at de lett kan nås av begge 
spillere. 
Vend de 18 bonusbrikkene ned og bland dem 
tilfeldig sammen. Legg en bonusbrikke på hvert 
hjørnefelt i bymuren (unntatt i hjørnet 0/1). Legg 
vekk dem som blir til overs, uten å se på dem. 
Disse blir ikke benyttet i spillet. 
 
Spillerne velger hver sin farge, og får sine 7 
undersåtter og 1 høysete i angjeldende farge. 
Begge setter en undersått på bymurens felt 0, og 
legger de resterende foran seg på bordet. Finn ut 
hvem som skal begynne. 

SPILLETS GANG 
Spillerne har tur annenhver gang. Når det er din 
tur, skal du utføre følgende handlinger i angitt 
rekkefølge: 
1. Du må trekke en bybrikke fra en av bunkene 
og utplassere den innenfor bymurene. 
2. Du kan sette ut en av undersåttene på 
brikken du nettopp la ut. 
3. Dersom du med den nye brikken har fullført en 
gate, et tårn og eller et hus, må du nå beregne 
poeng for disse. Undersåttene på bymuren flyttes 
fremover tilsvarende antall poeng du og 
motspiller har scoret. 
4. Om du eller motspillers undersått havner i et 
av bymurens hjørner, trekkes angjeldende 
bonusbrikke, gitt at den fortsatt ligger der. 
 
 

TREKKE OG UTPLASSERE BYBRIKKE 
Å trekke en bybrikke er altså første handling hver 
gang det er din tur. Du viser brikken til motspiller 
(som gjerne må komme med tips om hvor den 
kan plasseres) ved å legge den med forsiden 
foran deg. Følgende regler gjelder for 
utplassering av bybrikker: 
* Første bybrikke i spillet må plasseres inntil et 
av startfeltene i bymuren. 

 
 
Første brikke kan 
eksempelvis 
plasseres her. 
Hele brikkesiden 
må ligge kant i 
kant med 
startfeltet. 
 

* Hver nye brikke må nå legges inntil et av 
startfeltene, eller inntil en allerede utplassert 
brikke. Den må legges slik at den deler en hel 
side med brikken eller startfeltet den legges 
inntil. Det er ikke lov å legge den inntil bare 
halvparten eller kvartdelen av en side. 
* Gater må fortsette fra en brikke til den neste, 
men ellers er det ingen begrensninger for 
hvordan du kan plassere byterreng inntil 
hverandre.  Hus kan settes inntil tårn, tårn inntil 
voll, og så videre. 
* Du kan sette et hvilket som helst byterreng 
inntil bymuren, selv gater kan ende rett i muren. 
* Dersom du trekker en brikke som det ikke 
finnes noen måte å plassere ut (begge spillere 
må være enige), så legges denne brikken vekk 
og du får trekke ny. 
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SETTE UT EN UNDERSÅTT 
Etter å ha plassert en brikke, kan du plassere ut 
en undersått. Følgende regler gjelder: 
* Du kan bare sette ut 1 undersått per runde. 
* Du må ta undersåtten fra forrådet ditt (aldri fra 
et annet sted på brettet). 
* Du kan bare sette undersåtten på brikken du 
nettopp la ut. 
* Du må velge på hvilken del av brikken 
undersåtten skal stå. Enten på en gate (som 
herald), eller i et tårn (ridder), eller i et hus 
(væpner) eller på en voll (handelsmann). 
(se øverst på side 3 i de engelske/tyske reglene 
for eksempler) 
* Hver ny bybrikke kan bygge videre på en 
allerede eksisterende gate, hus, tårn eller voll. 
Dersom det allerede befinner seg en undersått i 
denne terrengtypen – egen eller motspillers – så 
kan du ikke sette en ny undersått her. Det spiller 
ingen rolle hvor langt unna den eksisterende 
undersåtten befinner seg. 
 
Det er allikevel mulig at det i løpet av spillet vil 
komme til å befinne seg flere undersåtter i 
samme terreng. Se ”Koble sammen gater, tårn, 
hus og voller” lenger ut i disse reglene. 
 
Du kan ikke plassere ut undersått dersom du 
ikke har noen i forrådet. Men det finnes fortsatt 
håp, i løpet av spillet får du nemlig tilbake 
undersåtter etter hvert som gater, hus og tårn 
bygges ferdig. 
 
Dersom du ikke fullførte en gate, et hus eller et 
tårn, så er runden din nå over. 
 
 

POENGGIVNING FOR  
FULLFØRTE GATER, TÅRN OG HUS 
Dersom du har fullført en gate, et tårn eller et 
hus med den nyeste bybrikken din, skal det nå 
utdeles poeng. Voller, derimot, skal ikke 
poengberegnes før spillet er over. 
 
 
En fullført gate 
 

Kryss 
med 
brostein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gaten ender i muren 
 
En gate regnes som fullført dersom den stopper i 
et kryss med brostein, i bymuren eller i 
bygninger, eller dersom gaten utgjør en 

sammenhengende sløyfe. En brønn deler ikke 
opp gaten, heller ikke et gatekryss uten 
brostein. Det gjør at en gate kan ha mange 
forgreininger og mange ender (på samme måte 
som elvene i Carcassonne: Jeger & samler). 
 
Den som har mest heralder i gaten, får nå poeng 
for den. Han får 1 poeng for hver bybrikke den 
strekker seg over. Dersom gaten ender i et av 
startfeltene inne i bymuren, så teller dette også 
som 1 poeng. 
 
Dersom det er en eller flere brønner langs gaten, 
så dobles poengene. Du får nå altså 2 poeng per 
bybrikke. Det spiller ingen rolle om det er en 
eller flere brønner, det gir uansett ikke mer enn 
2 poeng per brikke. 
 
Et fullført tårn 
Et tårn regnes som ferdigbygd dersom det er 
helt omgitt av gater, hus, voller og/eller bymur 
(og det ikke er noen tomme felter i tårnet). Det 
er ingen begrensninger for hvor stort et tårn kan 
bygges. 
 
Den som får poengene for tårnet er den som har 
flest riddere i det. Han scorer 2 poeng per 
tårnbrikke (ikke per tårnsegment) i tårnet. 
Dersom det i tårnet også finnes et segment som 
ligger på et av startfeltene inne i bymuren, så 
teller også dette som 2 poeng. 
 
Et fullført hus og høysetet 
Et hus regnes som ferdigbygd dersom det er helt 
omgitt av gater, tårn, voller og/eller bymur (og 
det ikke er noen tomme felter i huset). Det er 
ingen begrensninger for hvor stort et hus kan 
bygges. 
 
Den som får poengene for huset, er den som har 
flest væpnere der. Du får 1 poeng per bybrikke 
som huset ligger på. Dersom det i huset også 
finnes et segment som ligger på et av 
startfeltene inne i bymuren, så teller også dette 
som 1 poeng. 
 
Når en spiller får poeng for sitt første hus, så 
setter han høysete-brikken sin på huset. Dersom 
han i løpet av spillets gang klarer å få poeng for 
et større hus, så skal høysetebrikken flyttes hit.  
Slik fortsetter det. På slutten av spillet ligger 
altså de to høysetebrikkene i det som er hver 
spillers største hus. 
 
 
 

Å KOBLE SAMMEN GATER,  
TÅRN, HUS OG VOLLER 
Under utlegging av en bybrikke kan du koble 
sammen like terrengtyper som hver har 
undersåtter på seg. Dermed kan man skape 
gater med flere heralder, tårn med flere riddere, 
hus med flere væpnere, og voller med flere 
handelsmenn. 
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Viktig i forbindelse med bonusbrikker: 
* Hvis utplasseringen av en bybrikke skulle føre 
til at flere ting blir fullført samtidig, begynner 
den som la ut brikken med sine poeng først. Han 
velger selv hvilken han vil begynne med hvis 
han vil komme til å score poeng for flere fullførte 
byggverk/gater. Han velger også rekkefølgen for 
motspiller, hvis denne eventuelt vil score poeng 
for flere fullførte prosjekter. 
 
 

VOLLEN 
En voll avgrenses fra andre voller ved gater, 
tårn og hus. Når du setter en handelsmann på 
en voll, så legger du den over på siden for å 
understreke at denne undersåtten ikke kan 
returneres til deg i løpet av spillet. Voller blir 
bare poengberegnet på slutten av spillet. 
 
 

SLUTTEN 
Spillet ender på slutten av den runden der siste 
bybrikke legges ut. De resterende 
bonusbrikkene fjernes fra bymuren, og dere 
foretar en sluttopptelling. 
 
Nå får spillerne poeng for sine høyseter og for 
vollene. Nå kan også bonusbrikkene 4-9 
benyttes. Ufullførte gater, hus eller tårn gir ikke 
poeng! (unntak for spillere som har bonusbrikke 
4, 5 eller 6). 
 
Poeng for høysete 
Spilleren med størst høysete scorer på følgende 
måte: 
På slutten av spillet er det minst 16 tomme 
felter inne i byen. Dere finner nå ut hvilken av 
disse tomme områdene som er størst, og teller 
antallet bybrikker som ville ha fått plass her. 
Spilleren med størst høysete scorer dette 
antallet poeng, og flytter dermed sin 
poengbrikke tilsvarende fremover på bymuren. 
Ved like store høyseter, får ingen av spillerne 
poeng (Obs: husk bonusbrikke 8). 
 
Poeng for vollene 
Spilleren med flest handelsmenn på en voll 
scorer 3 poeng for hvert marked på vollen. Ved 
uavgjort får ingen poeng. 
 
Eksempel (se illustrasjon øverst på side 6 i 
engelsk/tysk regelhefte): Hvit scorer 3 poeng for 
den lille vollen. Denne handelsmannen 
(undersåtten) ligger på en voll med bare én 
markedsplass. 
 
Svart scorer 15 poeng for den store vollen. Hvit 
har her 1 undersått, men svart har 2. Det finnes 
5 markedsplasser på denne vollen, altså 15 
poeng. Dersom svart kunne brukt bonusbrikke 
7, så ville han ha fått 4 poeng per marked! 
 
Til slutt får spillerne poeng for bonusbrikkene 4-
6 (som gjelder for ufullførte prosjekter) og 9, 
hvis noen har dem. 
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Eksempel: Når svart og hvit plasserte ut sine 
riddere, befant de seg i to separate tårn. Ved å 
plassere ut en ny brikke (markert med en rød 
ramme), har en av spillerne omskapt de to 
tårnene til ett større tårn, hvor det befinner seg 2 
riddere. Tårnet er samtidig ferdigbygd, og siden 
spillerne har like stor styrke her, får ingen av 
dem poeng. 
 
 
Når man poengberegner en fullført gate, et tårn 
eller et hus, så skal man aller først sjekke om en 
av spillerne har flertall på angjeldende prosjekt. 
Dersom dette er tilfelle, scorer denne spilleren 
alle poengene. Ved uavgjort får ingen av 
spillerne poeng. 
 
 

UNDERSÅTTER VENDER  
TILBAKE TIL EIEREN 
Etter å ha fullført og poengberegnet en gate, et 
tårn eller et hus – og bare da – tar spillerne 
tilbake de angjeldende undersåtter til sine forråd. 
Undersåttene tas tilbake som siste handling i en 
runde, og er altså tilgjengelig for nye erobringer 
fra neste runde av. 
 
Det er mulig for en spiller å både utplassere en 
undersått, score poeng for den, og ta den tilbake 
til forrådet i samme runde. Det foregår på den 
måten at du legger ut en bybrikke som dermed 
fullfører en gate, et hus eller et tårn. Deretter får 
du lov til å plassere ut en undersått før 
poengberegningen finner sted, hvorpå du kan ta 
undersåtten tilbake som siste handling i runden 
etter at poengene er utdelt. 
 
 

BONUSBRIKKENE 
Når en spillers poengbrikke ender sitt flytt (etter 
en poengberegning) på et av de to feltene som 
utgjør et hjørne i bymuren, tar han bonusbrikken 
som ligger der (hvis den fortsatt ligger der, 
selvsagt), og legger den åpent foran seg. Du får 
ikke ta en bonusbrikke dersom du bare passerer 
forbi, du må lande nøyaktig i hjørnet. 
Du kan benytte en bonusbrikke med en gang, 
eller senere avhengig av brikketypen. Det er 
tillatt å bruke flere bonusbrikker i samme runde. 
Bonusbrikker brukes bare én gang, deretter tas 
de ut av spill. Brikkene blir nærmere beskrevet 
på siste side. 
 



 

 

 
POENG PER BRIKKE 
 
 
 
 
Gate = 1p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gate med brønn = 2p 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tårn = 2p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hus = 1p 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marked = 3p 
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BONUSBRIKKENE 
 
 
Spilleren tar en ekstrarunde (i løpet  
av spillet, ikke nødvendigvis med en 
gang). 
 
 
 
Spilleren dobler scoren for 1 tårn ved 
poengberegning  
(hver brikke=4 poeng). 
 
 
 
Spilleren dobler scoren for 1 hus  
ved poengberegning  
(hver brikke=2 poeng). 
 
 
 
Spilleren scorer 1 poeng per brikke  
(2 med brønn) for 1 ufullført gate  
(i sluttopptellingen). 
 
 
 
Spilleren scorer 2 poeng per brikke  
for 1 ufullført tårn  
(i sluttopptellingen). 
 
 
 
Spilleren scorer 1 poeng per brikke  
for 1 ufullført hus (i sluttopptellingen). 
 
 
 
 
Spilleren scorer 4 poeng per marked 
på 1 voll (i sluttopptellingen). 
 
 
 
Spilleren øker størrelsen på sitt 
høysete med 2 (i sluttopptellingen).  
Et høysete på 5 brikker blir med 
denne brikken regnet som 7 brikker 
stort. 
 
 
Spilleren får 5 poeng  
(i sluttopptellingen). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Disse reglene kan du også laste ned 
fra brettspill.no. Søk på ”castle”.  

1 

3 

4 

6 

9 

8 

7 

2 

5 


