
Земите около КАРКАСОН са споходени от дракон, който прави мъчите-
лен живота на цялото кралство. Смели герои се противопоставят на над-
висналата опасност, но без помощта на феята, шансовете им за успех са 

нищожни. В крепостта девицата се опитва да спечели благоволението на 
рицарите, а селяните копаят тайни проходи, за да открият 

незабелязани, леговището на дракона.

Всички правила от основната игра остават непроменени! По-нататък са описани 
всички новости, които се отнасят за това разширение в комбинация с базовата игра 
КАРКАСОН, както и някои основни аспекти в комбинация и с другите разширения.  

Съдържание - игрови материал:
•30 нови теренни плочки •1 фигурка ДРАКОН    •1 фигурка ФЕЯ 
Подготовка за игра:
Трийсетте нови плочки се разбъркват хубаво с плочките на базовата игра. В тече-
ние на играта те се полагат според обичайните правила. Драконът и феята биват 
подготвени отстрани на полето. Те не принадлежат на никой играч и щом влязат в 
игра, могат да бъдат поставяни на всяка произволна плочка.

Новите плочки и тяхното значение:
Вулканът (6 плочки)

Веднага  щом бъде изтеглена плочка с вулкан, 
играчът има право да я положи според обичай-
ните правила, но не и да поставя фигура от сви-
тата си отгоре. Има право обаче, да премести 
феята. След това, драконът задължително се 
придвижва от настоящото му местоположение 
върху плочката с вулкана.

Драконът (12 плочки)
Веднага  щом бъде изтеглена плочка с драконов символ, играчът има 
право да я положи според обичайните правила и да постави фигурка. 
В този момент играта се прекъсва за кратко - Драконът атакува!

Започвайки с този, който е на ход, всеки играч, по ред на номерата, трябва да пре-
мести дракона с едно вертикално или хоризонтално поле. Драконът винаги се 
придвижва с 6 плочки, независимо от броя на играчите. (Изключение прави само 
"задънената улица", виж по-долу). 
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По време на една атака, той няма право да стъпва на една и съща плочка 2 пъти. 
Освен това, плочката с феята е табу (виж по-долу). Винаги щом драконът стъпи на 
поле, върху което стоят една или повече фигурки, то те се връщат веднага в свитата 
на съответния играч. След атаката на дракона играта продължава нормално.

"Задънена улица": Ако драконът стъпи на плочка, откъдето не може да продължи 
хода си според установените правила, то тогава неговото нападение прекъсва!
Внимание: Докато все още не е играна плочка с вулкан и драконът се намира 
извън игралното поле, при теглене на драконова плочка, той не се мести. Плочката 
се поставя настрана, вместо нея се тегли нова. Щом драконът влезе в игра, всички 
отстранени драконови плочки се разбъркват с останалите и играта продължава.

Вълшебният проход (6 плочки): 
Когато някой играч изтегли плочка със символ "вълшебен проход", 
той има право да сложи фигурка или върху нея, или върху всяка 
една произволна плочка по картата, съблюдавайки общо валид-
ните правила. Той не може да играе например върху вече заети или 
завършени обекти или региони. 

Пример с 4 играча: 
Драконът стартира долу вдясно. 
Играч A го придвижва нагоре. 
Играч B тръгва наляво.
Играч C се връща надолу.
Играч D свива пак вляво – 
той няма право да играе надясно. 
След това още веднъж е играч A - 
той тръгва нагоре. 
След него играч B играе още едно 
поле нагоре и с това движението 
на дракона приключва (6 плочки).
Синият селянин и червеният 
рицар се завръщат безславно в   
свитата на съответния           
предводител.

Червеният полага плочката с 
"вълшебния проход" горе вляво и 
вкарва рицар върху свободната 
крепост долу вдясно.
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Девицата от крепостта (6 плочки)
Когато играч изтегли плочка със сим-
вол на девица, то той я полага според 
установените правила.  Ако плочката 
продължи вече започната крепост с 
намиращи се рицари в нея, то той има 
право да върне един (по негов избор, 

може и собствен) от тези рицари на съответния 
собственик. В този случай обаче, няма право да 
слага собствена фигура, дори на поляна или път от 
изиграната плочка. Ако обаче не отстрани рицар 
от крепостта, може да играе нормално фигурка.

Феята (тя не е изобразена на плочки)
В началото на играта тя стои извън игралното поле. Винаги, когато някой 
играч не постави нова фигура от свитата си върху играната плочка, той 
има право да премести феята върху произволна плочка с друга негова 
фигура.

Феята има три положителни свойства:
•  Драконът не може да стъпи на плочка, където стои феята. По този начин всички 

фигури на това поле са защитени  от нападението му.
•  Всеки път, когато в началото на хода на даден играч феята стои до негова фигура 

на полето, той получава 1 точка защитен бонус. Тя се отброява веднага! 
•  При оценяване на завършен обект (път, крепост, манастир или поляна ) с при-

съствие на феята в него, играчът до чиято фигурка се намира тя, получава 3 точки 
вълшебен бонус, независимо дали и колко точки още печели той при тази 
оценка. Фигурата се връща в свитата, а феята остава на мястото си.  

Червеният полага плочка с девица, отстранява 
синия рицар от крепостта и приключва хода си.

Манастир в града
Когато се слага фигура върху тази плочка, тя трябва да бъде поста-
вена много прецизно или в града, или на манастира. Ако се постави 
върху манастира, то тя се оценява след като другите 8 обкръжаващи 
плочки бъдат положени, дори и самата крепост да не е завършена. 
Фигурката може да се играе като монах, дори и в града вече да се 
намира друг рицар. В този смисъл важи разбира се и обратното.

Тунел
Пътят на тази плочка минава в тунел под града и не се прекъсва нито 
той, нито поляната отгоре, нито отдолу ( входовете на тунела имат 
отстояние от крепостната стена).

Други нови теренни плочки:
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На български език следете в интернет 
на сайта ни: www.fantasmagoria.bg

Правила за ситуации в комбинация с други разширения:

Вулкан
•  Всеки играч, който с полагането на плочка с вулкан, създава удобна 

позиция за чифлик (5-то разширение), има право да го построи! 

Дракон
•   Драконът отстранява и следните фигури от игралното поле като нор-

мални такива: Двойната фигура (от 1-во разш.), прасето и майсторът-
строител (от 2-ро разш.), блокиращият рицар върху кула (от 4-то разш.), 
кмета и  фургона, но не и чифлика (от 5-то разш.).

• Драконът не може да минава през графство "Каркасон" (от 6-то разш.). 

Девица от крепостта
•  Ако някой отстрани последния рицар на друг играч посредством          

девицата от крепост, където работи и неговият майстор-строител       
(от 2-ро разш.), то тогава и майсторът се връща веднага в свитата на  
играча.

•  Ако някой отстрани с девицата чужд рицар от града , то той няма право 
да поставя и никакви алтернативни фигури като прасе или майстор-
строител (от 2-ро разш.), кмет, чифлик или фургон (от 5-то разш.), 
както и да мести феята.

Фея
•  Ако някой играч изпълнява двоен ход посредством майстора си стро-

ител (от 2-ро разш.), то той получава само веднъж - в началото на хода 
си - защитния бонус от 1 точка.

•  Феята не пази от пленяване посредством кула (от 4-то разш.).
•   Ако играчът премести феята, то той няма право да поставя алтерна-

тивни фигури като прасе или майстор-строител (от 2-ро разш.), кмет, 
чифлик или фургон (от 5-то разш.) или други подобни фигури.

Всичко за света на КАРКАСОН може да намерите в интернет на немски език на 
www.carcassonne.de. Там има отговори на въпроси за играта, можете да вземете 
участие в томболи и да следите актуалното развитие на поредицата.
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Играйте безплатно онлайн версията 
на: www.brettspielwelt.de

ФАНТАСМАГОРИЯ ООД
лицензиран представител
kingdom@fantasmagoria.bg
Оформление: Кристоф Тиш
Превод и адаптация:
Александър Геров


