
И това 2-ро разширение на любимата Ви игра на годината 2001, вкарва 
нови и вълнуващи фигури в крепостите на КАРКАСОН. Вече търговци ще 

се съревновават за разпределението на стоките. Майстори-строители  
ще правят възможни двойни ходове и ще спомагат за по-бързия растеж 

на пътища и градове. Едно малко прасенце, правилно разположено, 
ще увеличава добивите на селяните.

Съдържание - игрови материал:
•  24 нови теренни плочки ( 9 плочки с вино, 
   6 с жито, 5 с платове и 4 други без търговски стоки )
•  20 чипчета със стоки (9 х вино, 6 х жито,                    

5 х плат - поставят се до дъската за резултата)
• 

 
12 нови фигури от свитата в 6 цвята (по 1 прасенце 
и по 1 майстор-строител за всеки играч)

• 1 платнена торбичка

Подготовка за игра:
В началото на играта всеки играч получава по един майстор-строител и едно 
прасенце в своя цвят и ги поставя в свитата си. Чипчетата с търговски стоки се 
поставят до дъската с резултата. Всички теренни плочки се поставят в платнената 
торбичка, откъдето ще се теглят по-късно. С изключение на по-долу описаните 
промени, важат правилата на базовата игра К АРК АСОН.

Разпределение на чипчетата:
Ако се завърши крепост, която съдържа 
един или повече символи с търг. стоки, 
се случва следното: Крепостта се оце-
нява по познатия начин. Играчът, завър-
шил града-крепост, получава за всеки 
символ в пределите му, по едно чипче 
със съответната търговска стока. (Той се 
превръща, така да се каже, в търговеца 
на този град). 
При това няма никакво значение, дали 
той самият или въобще някой друг е 
имал рицар/и в крепостта. 

Червеният завършва крепостта.
Синият получава 10 точки, а

Червеният 2 чипа жито и 1 вино.

Tърговци и строители

Клаус-Юрген Вреде



Оценяване на чиповете със стоки:
Играчът, който на края на играта е събрал най-много чипчета с вино, получава 
10 точки. Същото важи и за играча събрал най-много чипчета с жито или пла-
тове. При равенство всички търговци на стоката получават пълни 10 точки. 

Пример при игра с двама: Синият получава 20 точки, Червеният получава 30 точки.

Прасето и майсторът-строител:
Те се третират като всички останали фигури от свитата. При желание се поставят 
върху току що изиграната плочка и тогава там не може да се играе друга фигура.

Прасето ...
... се поставя върху поляните и увеличава стойността на завършените 
крепости за селяните.

Играчът може да играе прасето само върху поляна , където вече има позицио-
ниран поне 1 негов селянин. Прасето остава върху поляната до края на играта. 
При финалното оценяване селянинът получава по 4, вместо по 3 точки за всеки 
завършен град-крепост. Това важи, разбира се, само ако притежава поляната. За 
определяне на собственика, както винаги, се броят само селяните, не прасето! 

Синият притежава поляната.
Тъй като и прасенцето му е на тази поляна, той получава по 4 точки за всяка 
завършена крепост. Синият получава 8 точки.
Червеният не притежава поляната, тъй като е в малцинство със селяните 
си. Съответно получава 0 точки.

Точки: 10 0 10 

Точки: 10 10 10 



1. Поставяне на разбойник. 2. Поставяне на майстор-строител. 
3а. Продължаване на пътя.  
3b. Теглене на 2-ра плочка и полагане на произволно място по картата.

Други важни детайли:
•  Не е възможна верижна реакция. Ако играчът положи 2-рата си плочка на пътя 

с неговия майстор-строител, то той не тегли 3-та плочка.  

•  Ако в течение на хода пътят остане отворен, то и майстора остава там.  Докато 
пътят стои отворен, играчът може да извършва двойни ходове по описания 
начин.  Ако пътят обаче бъде завършен, то и разбойникът, и майсторът се при-
бират в свитата си в запас.

•  Играчът може да слага произволна фигура от свитата си както върху 1-вата, така 
и върху 2-рата положена плочка. Ако например с 1-вата плочка бива завършен 
пътят, на който стои майсторът и това го освободи, играчът може да го използва 
веднага в същия ход и да го сложи върху 2-рата изиграна теренна плочка. 

•  Върху един път могат да стоят майстори-строители на различни играчи (те 
могат да бъдат добавяни и след сливане на пътя в течение на играта).  

•  Между разбойника и майстора-строител може да има неограничен брой учас-
тъци от пътя.  

•  Всичко, което беше обяснено относно пътя, важи и за крепостта.  Трябва да се 
заместят в текста само думите "път" с "крепост", както и "разбойник" с "рицар". 

•  Един майстор-строител може да се поставя в различни случаи както на пътища, 
така и в крепости, но никога на поляна (или манастир). 

2-ра Плочка

1. 2.
3b.

Майсторът-строител...
. . .се поставя по пътищата или в градовете и прави възможно изиграва-
нето на двойни ходове. 

Как майсторът се озовава по пътищата и как точно функционира двойният ход?
1.  Играчът поставя разбойник на пътя.  2. Той полага, в следващия си ход или 
по-късно в играта, плочка, продължаваща пътя и решава да постави своя        
майстор-строител отгоре. 3. Той полага, в по-следващия си ход или по-късно в 
играта, следваща плочка, продължаваща или завършваща пътя, с неговия май-
стор. Тогава играчът тегли 2-ра плочка и я полага на произволно място по те-
рена. (Това е двойният ход и той може да бъде извършен само по този начин.)

3a.



Манастирът 
разделя пътя на 
3 отделни участъка.

Единият път 
завършва в кре-
постта, а дру-
гият пред мал-
ката къщичка.

Тази плочка 
съдържа 3 кре-
постни части.

Мостът не е кръсто-
път. Единият път пре-
минава без прекъсване 
отляво надясно, а дру-
гият отгоре надолу. 
Поляните обаче биват 
разделени. Плочката 
отляво се дели на 4 от-

делни, а плочката отдясно на 3 отделни 
части от полянки.
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Играйте безплатно 
онлайн версията на:
www.brettspielwelt.de
На български език следе-
те онлайн секцията ни на:
www.fantasmagoria.bg

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.

Платнената торбичка:
Поради технически причини при производството на играта или след дълга упо-
треба е възможно плочките на базовата игра и разширенията да дават леки от-
клонения в яркостта на печата. Поради тази причина е разумно да се теглят от 
платнената торбичка "на тъмно". Използването и обаче е само препоръчително!

Други нови теренни плочки (примери):

Един играч може например...

1. Да играе в първия си ход разбойник. 
2. В следващ ход, да сложи майстора си строител върху започнатия път.
3a. В трети ход с една плочка да завърши пътя и да постави същевременно 
рицар върху крепостната част на плочката. (В този момент пътят се оценява 
и разбойникът и майсторът се прибират в свитата.) 3b. С 2-рата плочка от 
двойния ход, да продължи крепостта и отново да постави майстор-строител.

2-ра Плочка

1. 2. 3a. 3b.
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