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Piese de joc
•  72 cartonaşe de teren (inclusiv 1 cartonaş de start cu verso de 

culoare închisă): pe acestea sunt reprezentate diferite secţiuni de drum, 
intersecţii, cartiere din oraşe, mănăstiri şi porţiuni de câmpie.

•  48 supuşi în 6 culori diferite: 
Fiecare supus poate primi rolul de tâlhar la drumul mare, de cavaler, de 
călugăr sau de ţăran. Câte un supus din iecare culoare va i utilizat drept 
pion marcator de puncte.

•  1 tablă de punctaj 
pentru evidenţa punctelor acumulate.

•  1 regulament de joc şi  
1 anexă cu exemple.

Scopul jocului
Jucătorii plasează pas cu pas cartonaşele de teren. Astfel iau naştere drumuri, oraşe, mănăstiri şi câmpii pe care jucăto-
rii îşi pot plasa supuşii pentru a obţine puncte. Punctele pot i obţinute atât în cursul jocului cât şi la sfârşit,  astfel încât 
veţi cunoaşte câştigătorul numai după evaluarea inală.

Pregătirea jocului
Aşezaţi cartonaşul de start cu faţa în sus pe mijlocul mesei. Amestecaţi celelalte cartonaşe de teren şi depuneţi-le cu 
faţa în jos în mai multe teancuri pe masă, astfel încât să ie la îndemâna iecărui jucător. Aşezaţi tabla de punctaj 
la marginea mesei, pe cât posibil.
Fiecare jucător îşi primeşte cei 8 supuşi de o culoare la alegere şi plasează unul dintre aceşti supuşi în rol de marcator 
de puncte pe căsuţa 0 de pe tabla de punctaj. Pe ceilalţi 7 supuşi iecare jucător îi va păstra deocamdată drept rezervă.
Cel mai tânăr jucător va desemna persoana care începe jocul.

Desfăşurarea jocului
Jucătorii urmează la rând în sensul acelor de ceasornic. Jucătorul care este la rând execută următoarele acţiuni  
în ordinea indicată:

 1. Jucătorul trebuie să tragă 1 cartonaş de teren nou şi să îl ataşeze de alte cartonaşe.
 2. Jucătorul poate plasa 1 supus din propria rezervă pe cartonaşul tocmai plasat.
 3.  Dacă prin plasarea cartonaşului a reuşit inalizarea unui drum, a unui oraş sau a unei mănăstiri, noul 

amplasament trebuie acum evaluat. 
După aceasta e rândul următorului jucător.

 1. Plasarea unui cartonaş de teren
Ca prim pas jucătorul trebuie să tragă un cartonaş din unul dintre teancurile de cartonaşe. El arată cartonaşul celorlalţi 
jucători (pentru ca aceştia să-l poată ajuta cu „sfaturi“), apoi îl plasează în joc. Trebuie respectate următoarele reguli:
• Noul cartonaş (în exemple apare în chenar roşu) trebuie ataşat cu cel puţin o latură de unul sau mai multe cartonaşe 

alate deja pe masă. Este inadmisibilă plasarea cartonaşelor astfel încât să se atingă între ele doar cu colţurile.
•Toate secţiunile de drum, de oraş, de câmp trebuie continuate.

un joc ingenios de Klaus-Jürgen Wrede pentru 2 – 6 jucători cu vârsta de peste 8 ani

Oraşul Carcassonne din sudul Franţei este celebru 

pentru fortiicaţiile sale fără de pereche ridicate pe 

vremea Imperiului Roman şi în epoca cavalerilor 

medievali. Jucătorii se aventurează împreună cu suita 

lor de vasali ideli să-şi caute norocul pe drumurile şi în 

oraşele, la mănăstirile şi pe câmpurile care înconjoară 

oraşul Carcassonne. De ei depinde dezvoltarea 

ţinutului, iar iscusinţa cu care îşi pun în valoare supuşii 

în rolurile de tâlhari la drumul mare, de cavaleri, 

călugări sau ţărani le deschide calea spre succes.

Segmente 
de oraş

Verso cartonaş start

Segmente de 
câmp

Intersecţii

Mănăstire

Segmente 
de drum

CupRins

Jocul de bază  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

 extensii

Hanuri şi catedrale (Extensia 1.). . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Negustori şi constructori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Aparatele de zbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Depeşele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Bacurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Minele de aur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Magicianul şi vrăjitoarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Haiducii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Cercuri în lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

 sumar

Cursul jocului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Figurile din joc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Punctaj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Cartonaşele de teren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18



4 5

Falls der seltene Fall eintritt, dass eine Karte nicht passend  
angelegt werden kann, wird sie ganz aus dem Spiel genommen,  
und der Spieler zieht eine neue.

 2. Plasarea unui supus
Dacă jucătorul şi-a plasat cartonaşul, el poate plasa şi un supus. Trebuie să respecte însă următoarele reguli:
• În iecare tur jucătorul poate plasa 1 singur supus.
• Trebuie să ia acest supus din propria rezervă.
• Îl poate plasa numai pe cartonaşul tocmai plasat.
• Trebuie să decidă pe care parte a cartonaşului doreşte să-şi plaseze supusul. În funcţie de locul ales, supusul va i:

•  Pe segmentele de drum, oraş sau câmp completate de noul cartonaş este interzis să se ale deja vreun alt supus 
(nici măcar unul care aparţine jucătorului). Nu este important la ce distanţă se ală celălalt supus. Următoa-
rele exemple explică mai clar această regulă:

Dacă în cursul jocului un jucător îşi epuizează supuşii din rezervă, acesta poate plasa doar cartonaşe.  
Dar nicio grijă: în cursul jocului unii supuşi se vor întoarce la stăpânii lor. 
Aici se încheie turul jucătorului şi vine rândul următorului jucător în sensul acelor de ceasornic.
Excepţie: Dacă prin aplicarea cartonaşului aţi reuşit să inalizaţi un drum, un oraş sau o mănăstire, 
urmează o evaluare.

 3. Evaluarea drumurilor, oraşelor şi mănăstirilor completate

 UN DRUM FINALIZAT
Un drum este inalizat dacă segmentele de drum sunt delimitate la 
ambele capete de câte o intersecţie, un oraş sau o mănăstire, sau dacă 
drumul formează un cerc închis. Între aceste delimitări se pot ala ori-
câte segmente de drum. 
Pentru drumul completat jucătorul care are pe acest drum 
un tâlhar obţine un număr de puncte egal cu „lungimea” 
 drumului (numărul cartonaşelor).
Aceste puncte vor i consemnate, la fel ca şi toate celelalte, imediat pe tabla 
de punctaj (mai multe detalii pe pagina 5).

Roşu obţine 
3 puncte.

Jucătorul roşu obţine 
4 puncte.

Jucătorul albastru poate plasa numai un ţăran. Pe 
segmentele de oraş legate între ele există deja un 
cavaler.

Jucătorul albastru îşi poate utiliza supusul în rol de cavaler 
sau de tâlhar, dar ca şi ţăran îl poate aşeza numai pe porţi-
unea mică de câmp. Câmpul mare este deja ocupat!

cavaler ţărantâlhar

pe un segment  
de oraş

călugăr

într-o mănăsti-
re

pe un segment  
de drum

pe un segment de câmp
Ţăranii trebuie plasaţi culcat!

sau sau sau

aici

sau
acolo

Segmentele de drum şi de câmp 
trebuie continuate.

Pe o parte trebuie continuate 
segmentele de oraş, pe cealaltă 
parte segmentele de câmp.

Segmentele de oraş trebuie 
continuate.

Aşa este inter-
zisă plasarea 
cartonaşelor.

 UN ORAŞ FINALIZAT
Un oraş este complet dacă toate segmentele sale 
sunt înconjurate de ziduri şi dacă nu mai există 
spaţii libere pe teritoriul oraşului. Un oraş poate 
i compus din oricâte segmente de oraş.
Jucătorul care a staţionat un cavaler într-un 
oraş inalizat obţine câte 2 puncte pentru iecare 
segment de oraş. Fiecare blazon valorează 
2 puncte suplimentare.

Ce se întâmplă, dacă pe un drum sau într-un oraş inalizat  
se ală mai mulţi supuşi?
Prin amplasarea iscusită a cartonaşelor de teren se poate întâmpla 
ca pe un drum să se ale mai mulţi tâlhari, sau ca într-un oraş să ie staţio-
naţi mai mulţi cavaleri. Jucătorul cu cei mai mulţi tâlhari, 
respectiv cavaleri alaţi pe amplasament va obţine punctele. 
În caz de egalitate toţi jucătorii impli- caţi  
vor obţine numărul integral de puncte.

 O MĂNĂSTIRE FINALIZATĂ
O mănăstire este inalizată dacă este înconju-
rată de 8 cartonaşe de teren. Jucătorul al  
cărui călugăr se ală în mănăstire obţine  
pe loc 9 puncte (câte 1 punct pentru iecare 
cartonaş de teren).

ÎNTOARCEREA SUPUŞILOR LA STĂPÂNUL LOR
După ce aţi inalizat şi aţi evaluat un drum, un oraş sau o mănăstire – şi numai atunci – tâlharii, cavalerii sau călugă-
rii se întorc la stăpânul lor. Începând cu turul următor jucătorul îi poate utiliza din nou în orice rol dorit. 

Este posibil ca în acelaşi tur să plasaţi un supus, să faceţi imediat evaluarea şi să primiţi înapoi supusul.  
Trebuie să procedaţi în următoarea ordine:

1.  Finalizaţi cu cartonaşul nou un drum, un 
oraş sau o mănăstire.

2.  Plasaţi un tâlhar, un cavaler sau un călugăr.
3.  Evaluaţi drumul, oraşul, respectiv mănăstirea 

inalizată.
4. Retrageţi tâlharul, cavalerul sau călugărul.

CÂMPUL
Mai multe segmente de câmp adiacente se numesc „câmp”. Câmpurile, respectiv segmentele de câmp, nu se evaluează în 
cursul jocului. Ele au doar rolul de a adăposti ţărani. Stăpânii ţăranilor pot primi pentru aceştia puncte doar la sfârşitul 
jocului. De aceea ţăranii rămân pe câmp pe tot parcursul jocului şi nu se întorc la stăpânii lor (pentru a sublinia 
acest fapt, ţăranii trebuie plasaţi în poziţie culcată). Câmpurile sunt delimitate de alte câmpuri prin drumuri sau de oraşe, 
respectiv de marginea ţinutului format din cartonaşe. (Important pentru evaluarea inală!)

Jucătorul roşu obţine 4 puncte. Jucătorul roşu obţine 3 puncte.

Fiecare dintre cei 3 ţărani are câmpul lui  
propriu. Segmentele de drum, respectiv 
oraşul delimitează câmpurile.

După plasarea noului cartonaş câmpurile 
celor 3 ţărani sunt legate între ele.

Atenţie:  
Jucătorul care a plasat 
cartonaşul nou nu are 
voie sa plaseze un 
ţăran, iindcă pe 
câmpul nou format 
există deja ţărani.

Jucătorul roşu obţine 
8 puncte (4 segmente 
de oraş).
Dacă cele două seg-
mente de oraş de 
pe acelaşi cartonaş 
aparţin aceluiaşi 
oraş, valorează doar 
cât 1 segment de oraş.

Jucătorul albastru şi cel roşu obţin amândoi 
numărul total de puncte, iindcă amândoi au 
staţionat câte un cavaler în oraş (egalitate).

Jucătorul roşu  
obţine 9 puncte.

Noul cartonaş îmbină segmentele de oraş  
separate anterior într-un oraş complet.

Jucătorul 
roşu

obţine 
8 puncte 

(3 secţiuni 
de oraş şi 
1 blazon).
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TABLA DE PUNCTAJ
Toate punctele se marchează imediat pe tabla de punctaj. Tabla conţine un traseu închis alcătuit din 
50 de câmpuri care poate i parcurs de mai multe ori. Dacă un marcator de puncte ajunge din nou 
pe câmpul ,,0'' sau trece peste acesta, jucătorul respectiv ia un cartonaş cu puncte şi îl aşază în faţa 
sa cu numărul 50 în sus, astfel încât acesta să ie vizibil tuturor jucătorilor. Astfel se vede că jucăto-
rul are deja 50 de puncte. Dacă un jucător trece a doua oară peste câmpul ,,0'', îşi întoarce carto-
naşul cu puncte cu numărul 100 în sus. Se poate întâmpla ca un jucător să parcurgă de trei ori 
traseul. În acest caz ia încă un cartonaş cu puncte şi îl aşază în faţa sa cu numărul 50 în sus.

Sfârşitul jocului
Jocul se termină la sfârşitul turului în care aţi plasat ultimul cartonaş de teren. În cazul în care cu acest cartonaş s-au 
completat drumuri, oraşe sau mănăstiri, acestea se evaluează. Acum urmează evaluarea inală.

Evaluarea inală
EVALUAREA DRUMURILOR, ORAŞELOR ŞI MĂNĂSTIRILOR NEFINALIZATE
La sfârşitul jocului evaluaţi mai întâi toate drumurile, oraşele şi mă-
năstirile neinalizate. Pentru iecare drum, oraş sau mănăstire  
neinalizat/ă stăpânul acestora obţine câte 1 punct pentru iecare  
segment. Şi blazonul valorează acum numai 1 punct. După eva-
luarea construcţiilor îndepărtaţi supuşii de pe aceste amplasamente. 

EVALUAREA CÂMPURILOR
Au rămas în joc doar ţăranii de pe câmp pe care îi veţi evalua acum. 
Trebuie să determinaţi cine este stăpânul iecărui câmp. Dacă pe câmp 
se ală ţăranii unui singur stăpân, atunci acest jucător este stăpânul 
câmpului. Dacă pe câmp se ală ţăranii a mai multor stăpâni, câmpul 
intră în posesia jucătorului care are cei mai mulţi ţărani. În caz de 
egalitate toţi stăpânii cu numărul cel mai mare de ţărani devin pose-
sorii câmpului. Stăpânul sau stăpânii unui câmp obţin 3 puncte 
pentru iecare oraş inalizat învecinat cu câmpul sau care se ală pe 
suprafaţa câmpului.
Dacă un oraş este limitrof cu mai multe câmpuri, toţi stăpânii ace-
lor câmpuri obţin pentru oraş 3 puncte. 

Astfel trebuie evaluate pentru iecare câmp oraşele inalizate învecinate. După aceasta se încheie atât evaluarea, cât şi jocul. 
Câştigător este jucătorul care a acumulat cele mai multe puncte!

 

Jucătorul albastru obţine pentru oraşul netermi-
nat din dreapta jos 3 puncte. Jucătorul verde  
obţine pentru oraşul mare neterminat 8 puncte. 
Jucătorul negru nu obţine nimic, iindcă jucătorul 
verde are mai mulţi cavaleri staţionaţi în oraş.

Roşu obţine pentru 
drumul neterminat 3 
puncte. Galben obţi-
ne pentru mănăstirea 
neterminată 5 puncte.

Jucătorul albastru obţine 6 puncte. 
Jucătorul roşu obţine 3 puncte. 
Pentru oraşul neterminat nu se 
acordă niciun punct.

Jucătorul albastru obţine 9 puncte.

Pe câmpul mare jucătorul roşu şi 
cel galben au câte 2 ţărani. 
Amândoi sunt stăpânii acestui 
câmp. Fiecare obţine 6 puncte 
(câte 3 pentru oraşele A şi B). 
Jucătorul albastru obţine 
3 puncte pentru oraşul A.

Jucătorul roşu este stăpânul 
câmpului mare. El are aici cei 
mai mulţi ţărani. El obţine 6 
puncte (câte 3 pentru oraşele A 
şi B). Jucătorul albastru este 
stăpânul câmpului mic. Şi el 
obţine 3 puncte pentru oraşul A.

Ordinea în care 
au fost plasate 
cartonaşele.

Informaţii suplimentare cu 
privire la evaluarea câmpurilor 
mari puteţi găsi pe pagina 7.

Piese suplimentare
• 18 cartonaşe noi de teren (marcate cu     )    • 6 supuşi mari (1 din iecare culoare)

Reguli complementare
 1. Aşezarea unui cartonaş de teren

Noile cartonaşe cu teren se aşază după regulile de bază. 
Trăsăturile speciice ale noilor cartonaşe:

 2. Aşezarea unui supus

În loc de a aşeza un supus mic, jucătorii pot aşeza, dacă doresc, şi un supus 
mare. Acesta se consideră un singur supus şi se plasează după regulile normale. 
La evaluare însă supusul mare valorează doi supuşi obişnuiţi pe regiunea respec-
tivă (drum, oraş, câmp).

După evaluare supusul mare se returnează jucătorului în mod obişnuit şi poate 
i plasat din nou începând cu turul următor. Dacă supusul mare se foloseşte ca 
şi ţăran, acesta rămâne pe cartonaş până la sfârşitul jocului (ca şi ceilalţi ţărani).

Mănăstirea  
împarte drumul  
în două porţiuni

Acest cartonaş 
conţine 

4 cartiere 
separate

Intersecţia împarte 
drumul în două 

porţiuni

Aici  
nu se pot 
aşeza tâlhari.

Hanul se ală pe 
porţiunea de drum 

din dreapta.

Aici se sfârşeşte 
câmpul.

Hanuri şi catedrale (Extensia 1.) + aprox. 15 minute

Exemplu pentru evaluarea câmpurilor:

Iată un exemplu pentru evaluarea ţăranilor de pe câmp (citiţi în prealabil Evaluarea câmpurilor de pe pagina 5).
Câmpul 1: Jucătorul albastru deţine câmpul 1. 
Cu acesta sunt învecinate 2 oraşe inalizate (A şi 
B) Pentru iecare oraş inalizat jucătorul albastru 
obţine 3 puncte (indiferent de mărimea oraşului). 
Jucătorul albastru obţine deci 6 puncte.
Câmpul 2: Câmpul 2 este deţinut de către jucăto-
rii roşu şi albastru. Pe câmp se ală, respectiv se 
învecinează cu acesta, 3 oraşe inalizate (A, B şi C). 
Jucătorul roşu şi cel albastru obţin câte 9 puncte.
Atenţie: Pentru oraşele A şi B sunt atribuite câte 3 
puncte atât jucătorului albastru pentru câmpul 1, 
cât şi jucătorului roşu şi celui albastru pentru 
câmpul 2, iindcă oraşele sunt limitrofe cu ambele 
câmpuri. Oraşul din stânga jos nu este inalizat. 
De aceea nu se acordă niciun punct pentru acesta.
Câmpul 3: Jucătorul galben este stăpânul câm-
pului 3, iindcă deţine pe acest câmp cu un ţăran 
mai mult decât cel negru. 4 oraşe inalizate sunt 
învecinate cu câmpul 3, respectiv se ală pe câmp. 
Jucătorul galben obţine 12 puncte.

Atenţie la determinarea dimensiunilor câmpurilor: Câmpurile 
sunt delimitate de alte câmpuri prin drumuri sau oraşe (dacă acestea 
nu se ală în interiorul unui câmp) şi de marginea ţinutului format 
din cartonaşe.

Numai jucătorul  
albastru primeşte cele 
3 puncte pentru acest 

drum.

Câmpul 3

Câmpul 1

Câmpul 2
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Piese suplimentare
• 24 de cartonaşe noi de teren (marcate cu      )    • 20 de cartonaşe cu produse (9x vin, 6x grâu, 5x pânză)
• 6 constructori şi 6 porci (câte 1 din iecare culoare)

Reguli complementare
 1. Aşezarea unui cartonaş de teren

Noile cartonaşe cu teren se aşază după regulile de bază. 
Trăsăturile speciice ale noilor cartonaşe:

Mănăstirea împarte drumul 
în 3 porţiuni.

Această carte conţine 
3 cartiere separate.

Podul nu este o intersecţie. Un drum trece neîntrerupt din 
stânga în dreapta, celălalt din sus în jos. Porţiunile de câmp 
sunt însă despărţite. Cartonaşul de mai sus are 4 porţiuni sepa-
rate de câmp, iar cel de jos are 3.

Un drum se termină când ajunge la oraş, celălalt se 
sfârşeşte când ajunge la căsuţă.

 2. Aşezarea unui supus
În loc de a aşeza un supus mic sau mare, iecare jucător îşi poate plasa constructorul sau porcul. Aceştia se aşază după 
următoarele reguli:

 CONSTRUCTORUL

Aşezarea constructorului: Constructorul poate i plasat doar pe cartonaşul tocmai aşezat, pe un drum sau pe un 
oraş pe care există deja cel puţin un supus propriu. 
Aşadar jucătorul trebuie să aşeze întâi în mod normal un supus pe un drum sau pe un oraş, iar într-un tur viitor 
trebuie să extindă drumul sau oraşul, după care poate să îşi aşeze constructorul pe cartonaşul respectiv.
• Pe acel drum sau în oraşul respectiv pot exista deja alţi tâlhari, cavaleri sau constructori ai altor jucători. 
• Între tâlhar şi constructor pot exista oricâte porţiuni de drum.
• Un constructor poate i aşezat o dată pe un drum, o altă dată într-un oraş.
• Constructorul nu poate i aşezat niciodată pe un câmp.

 3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor terminate

 UN DRUM COMPLET

Han la marginea lacului (6 cărţi)
Dacă există unu sau mai multe cartonaşe cu han pe un drum complet, tâlharul primeşte câte 2 puncte 
pentru iecare porţiune de drum (pentru iecare cartonaş). Dacă însă un astfel de drum nu este 
terminat până la sfârşitul jocului, nu se acordă niciun punct pentru drumul respectiv!

 UN ORAŞ COMPLET 

Catedrală (2 cărţi)
Dacă există una sau chiar două ca-
tedrale într-un oraş complet, cava-
lerul primeşte câte 3 puncte pentru 

iecare iecare cartonaş şi câte 3 puncte pen-
tru iecare stemă. Dacă însă oraşul nu este 
terminat până la sfârşitul jocului, nu se 
acordă niciun punct pentru oraşul respectiv!

negustori şi constructori + aprox. 15 minute

Albastru primeşte 6 puncte.

La sfârşitul jocului oraşul nu este 
terminat. Jucătorul albastru 

primeşte 0 puncte.

Albastru primeşte 6 puncte. La sfârşitul jocului drumul nu 
este terminat. Valorează 0 puncte.

Albastru 
primeşte 
24 puncte.

  PORCUL

Plasarea: Porcul poate i aşezat numai pe cartonaşul tocmai plasat şi numai pe un câmp pe care există deja cel puţin un 
ţăran propriu.
• Pe câmpul respectiv se pot ala deja ţărani sau porci ale celorlalţi jucători.

Efect: Porcii măresc valoarea oraşelor pentru ţărani.
•  Dacă se îndepărtează ultimul ţăran de pe câmpul pe care stă porcul, şi porcul se returnează jucătorului. În afară 

de aceasta, porcul rămâne pe câmp până la sfârşitul jocului.
•  La evaluarea inală jucătorul primeşte câte 4 puncte în loc de 3 pentru iecare oraş punctat de pe câmpul respec-

tiv. Acest lucru este valabil doar dacă jucătorul respectiv este stăpânul acelui câmp. La determinarea stăpânului 
unui câmp se iau în calcul doar ţăranii.

•  Porcul nu se ia în calcul la calcularea majorităţii.

 3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete

  UN ORAŞ COMPLET

Se termină un oraş cu produse
Dacă se termină un oraş care conţine unu sau mai multe 
simboluri de produse, se întâmplă următorul lucru: Oraşul 
se punctează în mod obişnuit. Jucătorul care a terminat 
oraşul primeşte câte 1 cartonaş corespunzător pentru ie-
care simbol de produse din oraş (el este negustorul oraşului). 
Nu contează dacă jucătorul respectiv a avut cavaleri în 
oraş sau dacă au fost sau nu cavaleri în oraş.

Jucătorul roşu a terminat 
oraşul. Albastru primeşte 
10 puncte şi Roşu obţine 
2 cartonaşe cu grâu şi 
unul cu vin. 

Efect: De iecare dată când un jucător aşază un cartonaş cu teren continuând oraşul sau drumul pe care jucătorul 
respectiv are deja un constructor, jucătorul poate îndeplini un tur dublu, ceea ce înseamnă că după paşii obişnuiţi 
(aşezarea unui supus şi evaluare) jucătorul trage încă un cartonaş cu teren, îl plasează, aşază încă un supus (dacă do-
reşte) şi dacă este cazul, are loc o evaluare. După aceea se termină turul jucătorului respectiv.

1) Aşezarea unui tâlhar.
2) Aşezarea constructorului.
3a) Continuarea drumului. 
3b)  Tragerea celui de-al doilea cartonaş şi plasarea 

acestuia undeva.3b) a doua 

carte

 1) 2) 3a)

Un jucător poate de exemplu:
1) Să aşeze un tâlhar. 
2) Să aşeze constructorul. 
3a)  Să încheie drumul şi să aşeze un cavaler în cartierul de pe cartonaş.  

(Acum se evaluează drumul. Tâlharul şi constructorul se returnează ju-
cătorului.) 

3b) Să aşeze cel de-al doilea cartonaş şi să plaseze constructorul pe acesta.
2. Karte

 1) 2) 3a) 3b)

3a) 3b)

•  Nu există reacţii în lanţ. Dacă şi cu cel de-al doilea cartonaş se continuă drumul pe care se ală constructorul jucă-
torului, acesta nu poate trage un al treilea cartonaş.

•  Dacă drumul nu se termină pe parcursul turului dublu, constructorul rămâne la locul lui. Atâta timp cât drumul 
este incomplet, jucătorul poate executa tururi duble în modul descris mai sus. Când se termină drumul, tâlharul 
şi constructorul se returnează jucătorului. 

•  Dacă în cursul jocului constructorul ajunge să stea singur pe o stradă sau într-un oraş, fără a i însoţit de un supus al jucăto-
rului, iindcă acesta a fost îndepărtat anterior, jucătorul trebuie să-şi retragă şi constructorul de pe tabla de joc în rezervă.

•  Jucătorul poate plasa un supus atât pe primul, cât şi pe cel de-al doilea cartonaş pe care îl aşază. Dacă drumul se completează 
cu primul cartonaş, jucătorul poate aşeza, de exemplu, constructorul care tocmai i-a fost returnat, pe cel de-al doilea cartonaş. 

• Pe o stradă se pot ala constructorii mai multor jucători.
• Între tâlhar şi constructor se pot ala oricât de multe segmente de stradă.
•  Toate enunţurile referitoare la stradă sunt valabile şi pentru oraş. Doar cuvântul „stradă” trebuie înlocuit cu 

„oraş” şi „tâlhar” cu „cavaler”
• Constructorul poate i aşezat odată pe o stradă, altă dată într-un oraş, dar niciodată pe un câmp.
• Constructorul nu se ia în calcul când se calculează majoritatea.
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aparatele de zbor din Carcassonne + aprox. 10 minute

Jucătorii sunt meşteri artizani iscusiţi care aspiră la realizarea marelui vis al omenirii: zborul.  
Şi-au buchisit aripi, şi acum vor să le şi încerce Dar este cam diicil de anticipat, cât va dura zborul şi unde vei ateriza…

Piese suplimentare
• 8 cartonaşe de teren cu aparate de zbor (marcate cu )    • 1 zar special (1, 1, 2, 2, 3, 3)

Reguli complementare

 2. Aşezarea unui supus
Dacă un jucător trage un cartonaş cu aparat de zbor, îl ataşează celor depuse conform regulilor obişnuite. După 
aceea poate aşeza conform regulilor obişnuite un supus pe drum sau pe câmp.

SAU îl poate aşeza pe aparatul de zbor şi poate încerca să-l introducă în joc. După ataşarea cartonaşului, aparatul de 
zbor indică într-o anumită direcţie (orizontală, verticală sau diagonală). Supusul îşi va lua zborul în această direcţie. 
Jucătorul aruncă acum cu zarul. Rezultatul de pe zar indică, cât de mult va zbura supusul (la 1 - 3 cartonaşe dis-
tanţă, în linie dreaptă). Supusul trebuie aşezat - dacă este posibil - pe cartonaşul indicat de zar. Este la alegerea jucă-
torului activ, pe care ediiciu doreşte să-şi aşeze supusul.

Dar trebuie să respecte următoarele reguli.  
Supusul poate i aşezat…
…  numai pe un ediiciu incomplet (stradă, oraş sau mă-

năstire).
…  pionul poate i plasat în ediiciu, chiar şi dacă ediiciul 

este deja ocupat de unul sau de mai mulţi supuşi (pro-
prii sau ai adversarilor). Astfel pot i aşezaţi de exemplu 
doi supuşi pe o mănăstire, sau pe acelaşi cartonaş de 
oraş.

…  nu poate i aşezat pe un câmp, chiar şi dacă acela în 
momentul de faţă nu este ocupat de niciun ţăran.

…  nu poate i aşezat pe un spaţiu unde nu există carto-
naş.

Dacă jucătorul nu-şi poate plasa supusul (iindcă ediiciile şi 
câmpurile alate acolo sunt deja inalizate, sau iindcă în acel 
loc încă nu se ală cartonaş), trebuie să-şi depună pionul din 
nou în rezervă. În acest tur jucătorul nu mai poate introduce 
în joc niciun supus.

Albastru este stăpânul câmpului. Deoarece porcul 
său se ală pe acest câmp, primeşte câte 4 puncte 
pentru iecare oraş complet de pe câmpul respectiv. 
Aşadar Albastru primeşte 8 puncte.
Roşu nu este stăpânul câmpului, deoarece nu 
deţine majoritatea ţâranilor de pe câmp. Nu pri-
meşte niciun punct.

Puncte:

Puncte:

10 0 10

10 10 10

Exemplu pentru un joc cu 
2 jucători: 
Albastru primeşte 20 de puncte,  
Roşu primeşte 30 de puncte.

Evaluarea inală

Cartonaşele cu produse (acestea aduc puncte în plus)
Jucătorul care are cele mai multe cartonaşe cu vin la sfârşitul jocului, primeşte 10 puncte. Această regulă este valabilă 
şi pentru jucătorul cu cele mai multe cartonaşe cu grâu şi cu pânză. În caz de egalitate toţi jucătorii implicaţi primesc 
10 puncte.

Roşu ataşează cartonaşul cu 
aparatul de zbor şi stabileşte astfel 
direcţia de zbor. Zarul indică 3. 

Jucătorul nu-şi 
poate plasa 
supusul, iindcă în 
locul de aterizare 
nu se ală nicio 
carte. 

Cu un 2 ar i putut 
ocupa ie mănăstirea 
(deşi acolo se ală deja 
pionul albastru) ie 
oraşul (deşi acolo se 
ală deja pionul galben). Însă nu ar i putut ocupa 
drumul, iindcă acesta este deja inalizat.

Roşu ataşează cartonaşul cu aparatul de zbor. 
Zarul indică 2. Jucătorul trebuie să-şi aşeze supusul 
în oraş (lângă pionul albastru), iindcă n-are voie 
să ocupe câmpul, iar drumul este deja inalizat.

Depeşele Carcassonne + aprox. 15 minute

5.) 2 puncte pentru iecare cava-
ler: Pentru iecare cavaler propriu, 
jucătorul primeşte 2 puncte. Cava-
lerii rămân în joc.

6.) 2 puncte pentru iecare ţăran: 
Pentru iecare ţăran propriu, 
jucătorul primeşte 2 puncte. 
Ţăranii rămân în joc.

7.) Mai ataşează un cartonaş: 
Jucătorul mai trage 1 cartonaş şi îl 
ataşează în joc. Are şi dreptul de a 
introduce un supus în joc conform 
regulilor obişnuite.

8.) Evaluează un supus şi retra-
ge-l de pe suprafaţa de joc: Jucă-
torul îşi alege unul dintre supuşi. 
Dacă deţine majoritatea în ţinut 
(ţinutul în care se ală supusul 

ales), evaluează ţinutul numai pentru el. Obţine 
punctele ca şi la evaluarea inală. După aceea îşi re-
trage supusul ales şi-l depune în rezervă.

1.) Evaluează cel mai scurt drum:
Jucătorul îşi alege un drum pe care se ală 
cel puţin un supus de-al lui (nu trebuie să ie 
majoritar, este suicient să ie reprezentat de 
un supus). Dacă are mai mulţi pioni plasaţi 

pe drumuri, îşi alege drumul pentru care la evaluarea inală 
ar obţine cele mai puţine puncte. Marchează punctele în 
mod corespunzător pe tabla de punctaj. Supusul rămâne pe 
locul lui, pe drum. 

2.) Evaluează cel mai mic oraş:  
Echivalentă cu depeşa 1 şi se referă la oraşe.

3.) Evaluează cea mai mică mănăstire: 
Echivalentă cu depeşa 1 şi se referă la mă-
năstiri.

4.) 2 puncte pentru iecare blazon: Jucăto-
rul primeşte câte 2 puncte pentru iecare 
blazon din iecare oraş în care staţionează 
cel puţin 1 supus de-al lui (nu trebuie să ie 
majoritar).

Regele îşi recompensează supuşii care reuşesc să-şi extindă teritoriile cu cea mai mare perspicacitate.  
Le trimite depeşe cu privilegii care le aduc şi mai multe bogăţii şi avantaje.

Piese suplimentare
• 8 cartonaşe cu depeşe •  6 doamne de onoare  

(câte 1 din iecare culoare 
Reguli complementare

 Pregătirea jocului
Unul dintre jucători amestecă cartonaşele cu depeşe şi le aşează cu faţa în jos (teanc acoperit) lângă tabla de punc-
taj. Fiecare jucător îşi aşează doamna de onoare lângă supusul lui pe câmpul zero de pe tabla de punctaj. Fiecare ju-
cător are acum câte doi pioni pe tabla de punctaj.

 3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete
De iecare dată când obţine puncte, jucătorul activ poate să aleagă, cu care pion doreşte să avanseze pe tabla de punctaj.
Jucătorul activ (şi numai acesta) primeşte o depeşă, când la avansare unul dintre cei doi pioni ai săi de pe tabla de punc-
taj păşeşte pe un câmp de culoare închisă (0, 5, 10, 15, ...). Atunci îşi ia cartonaşul superior de pe teancul de depeşe şi-l 
întoarce. Are două opţiuni la dispoziţie, ie:
 • execută acţiunea indicată de depeşă 
FIE • îşi ia 2 puncte (indicate în dreapta jos în sigiliu)
După ce jucătorul a executat una din cele două opţiuni disponibile, introduce depeşa cu faţa în jos sub teanc.

faţă verso

Descrierea depeşelor:

Alte reguli: dacă într-un tur se evaluează mai multe ediicii, jucătorul poate deplasa pe tabelul de punctaj un singur 
pion - cu punctele aferente iecărui ediiciu în parte.
La o evaluare jucătorul activ poate primi o singură depeşă, chiar şi dacă sunt evaluate simultan mai multe ediicii. 
Poate însă primi şi utiliza în acelaşi tur o nouă depeşă în urma punctelor obţinute prin prima depeşă, sau prin efec-
tuarea acţiunii indicate de aceasta. Din efectuarea indicaţiei acestei depeşe poate obţine o a treia depeşă etc.
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În ţinutul Carcassonne pe unele drumuri poţi ajunge la mici lacuri.  
Acolo funcţionează bacuri care leagă străzile între ele, odată într-un fel, altă dată altfel. Noi provocări pentru tâlhari!

Piese suplimentare
• 8 cartonaşe de teren cu lacuri (marcate cu ) • 8 bacuri din lemn 

Reguli complementare

 1. Aşezarea unui cartonaş de teren
Ataşarea cartonaşului cu lac
Dacă un jucător trage un cartonaş cu lac, îl ataşează celor depuse conform regulilor obişnuite. După aceea are voie 
să-şi plaseze un supus. Dacă se decide pentru un drum, trebuie să-şi aşeze supusul pe una dintre cele trei sau patru 
capete de drum. După aceasta jucătorul activ trebuie să scoată din rezervă un bac şi să lege cu acesta două dintre ca-
petele de drum. Bacul leagă capetele de drum şi formează un drum continuu. Capătul de drum de la lac la care nu 
este acostat un bac, formează o fundătură. Dacă după ataşarea cartonaşului cu lac se ataşează drumuri sau alte edi-
icii noi, acestea vor i evaluate în mod obişnuit.

Exemplul 1: Roşu ataşea-
ză cartonaşul cu lac. Îşi 
plasează un supus u şi 
plasează bacul v. Drumul 
jucătorului albastru este 
inalizat. Albastru obţine 
4 puncte w.

Exemplul 2: Roşu 
ataşează un cartonaş. 
Plasează un supus u 
şi întoarce bacul într-o 
altă direcţie v. Acum 
Roşu şi Albastru sta-
ţionează pe acelaşi 
drum.

uvuv

w

Prelungirea drumului şi modiicarea direcţiei de mers a bacului
Dacă un jucător ataşează o carte de drum unui drum pe care se ală şi un bac, are voie să modiice direcţia de mers a 
bacului. Poate modiica direcţia de mers după plac, dar nu este obligat să o facă. Dar bacul trebuie să lege întotdeauna 
două capete de drum de pe acest cartonaş. Poate deplasa bacul şi în asemenea mod, încât acesta să nu mai aibă nicio 
legătură cu drumul prelungit. Poate modiica numai direcţia de deplasare a bacului care se ală pe acest traseu şi este 
situat cel mai aproape cartonaşul pe care l-a aşezat.

Caz excepţional: Dacă drumurile pornesc de la cartonaşul de teren tocmai ataşat în mai multe direcţii, jucătorul 
poate modiica primul bac din iecare dintre aceste direcţii.

Alte reguli: În iecare tur jucătorul poate modiica o singură dată di-
recţia de mers a unui bac. Dacă ataşezi un cartonaş cu lac de un drum 
cu bac, mai întâi trebuie să introduci în joc noul bac, şi numai după 
aceea poţi modiica direcţia de mers a unui bac (sau eventual a mai 
multora).

Succesiunea acţiunilor legate de cartonaşul cu lac:
1. Ataşează cartonaşul (cu lac) 2. Plasează-ţi supusul
3. Plasează bacul 4. Modiică direcţia a unui bac
5. Evaluează

Extensia Hanuri şi catedrale: Un lac cu bacuri nu are nimic în comun 
cu un lac de pe lângă un han. În consecinţă, un drum care se întinde 
doar pe lângă un lac cu bac, valorează numai câte 1 punct per cartonaş. 
Extensia Negustori şi constructori: Dacă un drum pe care se ală un con-
structor este prelungită doar prin modiicarea direcţiei a unui bac, jucătorul 
nu are voie să execute pentru aceasta un tur dublu. 

Exemplul 3: Verde ataşează o carte. Are 
voie să modiice direcţia de mers a primu-
lui bac de pe drum (vezi săgeata cu linie 
întreruptă) şi îl întoarce din poziţia u în 
poziţia v. Acum Verde şi Galben nu mai 
staţionează pe acelaşi drum.

v u

Important: numai jucătorul activ poate primi depeşe, chiar şi dacă pionii altor jucători se ală pe câmpuri întune-
cate de pe tabla de joc.

La sfârşitul jocului, înainte de evaluarea inală, se adună punctele indicate de cei doi pioni. Apoi jucătorul aşează 
unul din pioni pe suma obţinută şi depune celălalt pion în cutie. La evaluarea inală nu se mai pot primi depeşe, 
chiar şi dacă un pion este plasat pe un câmp întunecat.

Bacurile Carcassonne + aprox. 12 minute

Evaluarea inală

minele de aur Carcassonne + aprox. 12 minute

AUR!! Emoţia este mare şi mulţi aventurieri vin ca  
să-şi acapareze metalul preţios. Dar contorizarea se face la sfârşit.

Piese suplimentare
• 8 cartonaşe de teren cu bulgăre de aur (marcate cu ) • 16 bulgări de aur din lemn 

Reguli complementare

 1. Aşezarea unui cartonaş de teren
Dacă un jucător trage un cartonaş cu bulgăre de aur, îl 
ataşează celor depuse conform regulilor obişnuite. După 
aceasta trebuie să aşeze pe acest cartonaş şi pe unul alăturat 
(se poate chiar şi pe diagonală) câte un bulgăre de aur. Aşadar, 
la iecare cartonaş cu bulgăre de aur plasează doi bulgări de 
aur în joc. Are voie să aşeze un bulgăre de aur chiar şi pe un 
cartonaş pe care se ală deja din tururile anterioare un bulgăre 
de aur, sau mai multe. Bulgărele de aur nu este alocat nicio-
dată unui ediiciu anume, ci este valabil pentru toate ediiciile 
reprezentate pe cartonaş. După aceasta jucătorul are dreptul 
de a-şi plasa un supus conform regulilor obişnuite ale jocului.

 3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete
Când se inalizează un ediiciu pe ale cărui cartonaşe se 
ală un bulgăre de aur, sau mai multe, aceşti bulgări de 
aur sunt acordaţi. Jucătorul majoritar în ediiciul care a 
fost acum inalizat, îşi ia toţi bulgării de aur de pe carto-
naşele aferente. De un drum sau de un oraş aparţin toate 
cartonaşele pe care se ală porţiuni ale drumului sau car-
tiere ale oraşului. De o mănăstire aparţin cartonaşul cu 
mănăstirea şi toate cele 8 cartonaşe înconjurătoare.

Dacă există mai mulţi jucători majoritari într-un ediiciu 
inalizat în care există şi bulgări de aur, sau dacă se inali-
zează simultan mai multe ediicii în care există şi bulgări 
de aur, trebuie procedat după cum urmează:

Pornind de la jucătorul activ, iecare jucător îndreptăţit 
îşi ia – în succesiunea de joc – câte un bulgăre de aur. 
Continuă, până când se epuizează toţi bulgării de aur de 
la acel ediiciu.

Fiecare jucător îşi depune bulgării de aur la vedere în faţa lui.

La ataşarea cartonaşului şi la atribuirea bulgărilor de aur trebuie procedat după cum urmează:
1. Ataşează cartonaşul cu bulgăre 2. Plasează bulgării 3. Plasează-ţi supusul
4. Evaluează 5. Acordă bulgării de aur celui căruia i se cuvin

La sfârşitul jocului bulgării de aur care se mai ală pe suprafaţa de joc, vor i 
eliminaţi din joc. Ţăranii nu primesc bulgări de aur.
După evaluarea inală se evaluează şi bulgării de aur. Cu cât a reuşit un jucător 
să strângă mai mulţi bulgări de aur, cu atât mai mult valorează iecare bulgăre 
în parte. Expuneţi această listă la vedere în timpul jocului şi acordaţi punctele 
conform listei.

Exemplu:  Roşu a câştigat 102 puncte în timpul jocului şi 7 bulgări de aur. 
Aurul valorează 7 x 3 = 21 puncte.  
Rezultatul inal pentru Roşu va i 123 puncte.

Albastru ataşează un car-
tonaş cu bulgăre de aur.
Depune un bulgăre pe 
acest cartonaş şi un alt 
bulgăre pe un cartonaş 
învecinat.
După aceasta îşi plasează 
supusul în oraş.

Roşu inalizează un 
oraş şi îşi însuşeşte 
cei trei bulgări de 
aur de pe cartonaşele 
oraşului.

Roşu este la rând şi 
inalizează un drum. 
Roşu şi Albastru au 
dreptul de a-şi însuşi 
aurul de pe cartonaşele 
de drum. Fiind jucătorul 
activ, Roşu îşi ia mai 
întâi un bulgăre de aur, 
apoi Albastru încă 
unul, iar în inal Roşu 
ultimul bulgăre.

uv

 1 – 3  1
 4 – 6   2
 7 – 9  3 
 10  4
 şi peste

 Bulgări Puncte per
 de aur bulgăre

Evaluarea inală
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Ţinutul Carcassonne este vizitat de iniţiaţii în magie. Datorită puterilor magicianului vor dăinui drumurile  
şi vor înlori oraşele, puterile vrăjitoarei sunt însă primite cu suspiciune de locuitori.

Piese suplimentare
• 8 cartonaşe cu simbolul magicianului (marcate cu )  •1 magician violet   •1 vrăjitoare portocalie 

Reguli complementare

 1. Aşezarea unui cartonaş de teren
Dacă un jucător trage un cartonaş cu simbol de magician, îl ataşează celor depuse conform regulilor obiş-
nuite. Înainte de a-şi plasa supusul, jucătorul trebuie să introducă în joc, sau să mute ie pionul magician, 
ie cel de vrăjitoare. Aşează unul dintre cei doi pioni pe o porţiune de drum la alegerea sa pe un drum ne-
inalizat, sau într-ul cartier la alegerea sa dintr-un oraş neinalizat. Este interzisă amplasarea magicianului 
şi a vrăjitoarei pe acelaşi drum sau în acelaşi oraş. Dacă magicianul şi vrăjitoarea se ală deja pe aceeaşi carte, trebuie 
îndepărtaţi de acolo şi trebuie replasaţi. După aceasta jucătorul mai poate plasa un supus de-al lui.

Cu acest cartonaş trebuie introdus în joc sau trebuie mutat unul dintre pionii magici. Dacă introducerea lor în joc 
nu este posibilă (iindcă nu poate i ocupat niciun oraş şi niciun drum), jucătorul trebuie să elimine din joc un pion, 
apoi trebuie să-l replaseze.

Caz excepţional: Dacă prin aşezarea unui cartonaş pe suprafaţa de joc magicianul şi vrăjitoarea sunt reuniţi pe ace-
eaşi stradă sau în acelaşi oraş, jucătorul trebuie să mute unul dintre cei doi pioni. Dacă datorită acestui ultim carto-
naş în acel ediiciu va avea loc o evaluare, pionul magic trebuie mutat înainte de evaluare.

 3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete
Dacă se inalizează un drum sau un oraş în care se ală un pion magic, acesta se evaluează după cum urmează:

•  Pentru magician jucătorul primeşte câte un punct în plus pentru iecare cartonaş care face parte din ediiciu.
•  Pentru vrăjitoare se înjumătăţeşte (cu rotunjire în sus) numărul de puncte obţinute pentru ediiciul inalizat. 

Dacă se evaluează un drum cu han sau un oraş cu o catedrală (Extensia 1) împreună cu o vrăjitoare, trebuie calculat mai 
întâi punctajul în funcţie de han, respectiv de catedrală, şi doar după aceasta se va înjumătăţi numărul de puncte obţinut. 

Dacă la evaluare a participat şi un pion magic, acesta este scos în afara suprafeţei de joc şi poate i reintrodus în joc 
cu următoarea carte cu simbolul magicianului.
La evaluarea inală magicianul şi vrăjitoarea inluenţează evaluarea drumurilor şi a oraşelor ca şi în timpul jocului.

Se evaluează oraşul.
Valoarea obişnuită este de 20 de puncte 
(8 cartonaşe + 2 blazoane, înmulţit cu 2). 
Magicianul primeşte 8 puncte în plus 
(oraşul este compus din 8 cartonaşe).
Roşu şi Albastru obţin 28 de puncte.

Două drumuri sunt inalizate.
Drumul jucătorului albastru constă din 5 cartonaşe.
Din cauza vrăjitoarei Albastru primeşte însă doar 
3 puncte.
Drumul jucătorului roşu constă din 3 cartonaşe.
Datorită magicianului Roşu primeşte 6 puncte.

magicianul şi vrăjitoarea + aprox. 8 minute

Evaluarea inală

Pentru un drum neinalizat pe care se ală un han, sau pentru un oraş neinalizat în care se ală o catedrală – ediicii 
care în mod normal valorează 0 puncte – în combinaţie cu magicianul se obţine în inal câte un punct pentru ie-
care cartonaş (însă blazoanele din oraş valorează în continuare 0 puncte).

Ţinutul este prădat de haiduci care îşi cer tributul din orice câştig. Când cineva obţine puncte, haiducii întind mâna şi vor să proite şi ei.

Piese suplimentare
• 8 cartonaşe de teren cu simbolul tâlharilor (marcate cu )  • 6 haiduci din lemn

Reguli complementare

Fiecare jucătorul îşi alege tâlharul de culoarea lui şi îl depune în faţa sa.

 1. Aşezarea unui cartonaş de teren
utilizarea haiducilor: Dacă un jucător trage un cartonaş cu simbol de haiduc, îl ataşează celor depuse con-
form regulilor obişnuite. Acum îşi poate aşeza haiducul pe tabla de punctaj. El aşează haiducul pe un câmp de 
pe tabla de punctaj pe care se ală cel puţin un pion de contorizare al unui jucător adversar. Următorul jucător 
din succesiunea de joc care încă nu şi-a plasat haiducul, are acum voie să şi-l plaseze pe tabla de punc-
taj. Dacă jucătorul activ şi-a plasat haiducul deja anterior, are voie să şi-l mute. 

Exemplu: Albastru, Roşu, Galben şi Verde joacă în această succesiune. Albastru trage un cartonaş cu 
haiduc. Îşi plasează haiducul pe tabla de punctaj, lângă pionul de contorizare roşu. Haiducii jucătorilor 
Roşu şi Galben se ală deja pe tabla de punctaj, de aceea acum Verde are ocazia de a-şi plasa haiducul.

 3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete
Cum obţii puncte prin „haiducie”: Când pionul contorizator al unui adversar avansează de pe câmpul pe care se 
ală şi haiducul, stăpânul haiducului primeşte (rotunjit în sus) jumătate din puncte. Celălalt jucător obţine toate 
punctele care i se cuvin. Pionul contorizator al stăpânului haiducului avansează pe tabla de punctaj cu numărul 
punctelor obţinute prin haiducie. Haiducul este retras în rezerva jucătorului.
Alte reguli:
•  Dacă haiducul se ală lângă un pion contorizator care avansează datorită unor puncte obţinute prin haiducie, haiducul nu 

primeşte jumătate din punctele obţinute prin haiducie. În loc de a obţine puncte, haiducul avansează pe tabla de punctaj 
împreună cu pionul contorizator, pentru a-l jefui mai încolo. („Corb la corb nu scoate ochii…”)

•  În afară de punctele pe care adversarul le-a obţinut din haiducie, haiducul trebuie să ia întotdeauna primele puncte acordate 
adversarului. Nu are voie să aştepte, pentru a obţine eventual la o evaluare ulterioară un număr mai mare de puncte.

•  Dacă pe câmpul pe care staţionează haiducul, se ală mai mulţi supuşi, iar aceştia obţin puncte în acelaşi tur, haiducul poate 
să opteze, din ale cui puncte doreşte să primească jumătate.

•  Dacă pe acelaşi câmp se ală mai mulţi haiduci şi un supus obţine puncte la o evaluare, toţi haiducii primesc jumătate din 
aceste puncte.

•  Nu este permis să jefuieşti supusul stăpânului tău.

În lanurile de grâu apar desene misterioase care inluenţează în mod curios viaţa supuşilor din ţinut.

Piese suplimentare  • 6 cartonaşe de teren (marcate cu )

Reguli complementare

 1. Aşezarea unui cartonaş de teren
Jucătorul care a extras un cartonaş de teren „Cercuri în lan” ataşează cartonaşul după regulile uzuale şi parcurge 
turul în mod obişnuit. Apoi decide, ce fel de acţiune vor executa toţi jucătorii participanţi, începând cu jucătorul 
din stânga lui. Aceste acţiuni pot i:

Roşu obţine 5 puncte. 
Haiducul albastru îl 
jefuieşte cu 3 puncte, de 
aceea pionul albastru 
avansează cu 3 câmpuri. 
Haiducul albastru este 

scos de pe tabla de punctaj. Haiducul galben ar putea obţine acum 
doar puncte jefuite, de aceea avansează împreună cu pionul albastru. 
Haiducul galben îl va jefui mai târziu pe Roşu sau pe Albastru, în 
funcţie de cine va primi primul puncte.

Albastru obţine 4 puncte. Roşu şi Verde obţin 
pentru haiducii lor câte 2 de puncte. Haiducii 
sunt scoşi de pe tabla de punctaj.

Cercuri în lan + aprox. 10 minute

a) Fiecare jucător are dreptul de a adăuga un su-
pus din rezerva proprie lângă un supus de-al lui 
care este deja plasat pe un cartonaş de teren.

sau

B) Fiecare jucător trebuie să retragă un supus de 
pe un cartonaş de teren şi trebuie să-l depună în 
rezerva de supuşi.

Haiducii din Carcassonne + aprox. 8 minute
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CURSUL JOCULUI

1. TRAgEREA ŞI AŞEZAREA CARTONAŞELOR DE TEREN

 AŞEZAREA BULgĂRILOR DE AUR (Minele de aur) 

 
AŞEZAREA SAU MUTAREA MAgICIANULUI sau VRĂJITOAREI (Magicianul şi vrăjitoarea) 

  
PLASAREA HAIDUCILOR pe TABLA DE PUNCTAJ (Haiducii)

2. MUTAREA FIgURILOR DE JOC

aşezarea unui supus normal 
 
(jocul de bază) sau unui supus mare  (Hanuri şi catedrale)

sau

aterizarea unui supus normal 
 
sau mare  cu ajutorul aparatului de zbor  (Aparatele de zbor)

sau

aşezarea meşterului constructor  sau porcului  (Negustori şi constructori) 

apoi    AŞEZARE BAC (Bacurile)  apoi     REDIRECţIONARE BAC (Bacurile)

3. EVALUARE

mutarea supuşilor normali  (jocul de bază) sau doamnelor de onoare  (Depeşele) pe tabla de punctaj

4. DUPĂ EVALUARE

 COLECTAREA BULgĂRILOR DE AUR (Minele de aur) 

  TRAgERE CARTONAŞ CU DEPEŞĂ (Depeşele) 

  
RETRAgEREA HAIDUCULUI DE PE TABLA DE PUNCTAJ (Haiducii)

Atenţie: •  Jucătorul activ trebuie să opteze pentru A sau B. Simbolul de pe cartonaş indică care categorie de supuşi 
este afectată de această acţiune.

   Simbolul „Furcă” 
Afectează ţăranii  
(de pe un câmp).

 Simbolul „Măciucă” 
Afectează tâlharii  
(de pe un drum).

Simbolul „Scut” 
Afectează cavalerii  
(dintr-un oraş).

•  Dacă un jucător execută A, acesta trebuie să aşeze supusul nou pe acelaşi segment pe care se ală deja un supus 
din această categorie (ţăran lângă ţăran, tâlhar lângă tâlhar, cavaler lângă cavaler). 

•  Dacă un jucător nu poate executa ordinul, iindcă nu posedă un supus dintr-o anumită categorie, va i omis şi ju-
cătorul din stânga lui continuă jocul. 

•  Jucătorul activ este ultimul care execută această acţiune, apoi urmează la rând jucătorul următor cu un tur obişnuit.
Exemplu pentru A 1   Roşu plasează cartonaşul cu simbolul „Scut” şi aşază pe acesta un 

supus. Alege opţiunea A: iecare jucător are voie să aşeze un cavaler 
lângă un cavaler de-al lui pe care îl are deja aşezat pe suprafaţa de joc. 

2  Verde adaugă un al doilea cavaler lângă cel existent.
3  Albastru nu are cavaleri, de aceea nu poate adăuga niciun pion.
4   Roşu aşază încă un cavaler lângă cavalerul de pe cartonaşul tocmai plasat. 

Este interzis să-şi plaseze cavalerul pe segmentul superior de oraş al acelu-
iaşi cartonaş, iindcă pe acel segment nu se ală niciun cavaler. (Ar i putut 
însă să-şi plaseze cavalerul şi lângă cavalerul propriu din stânga sus.)

4

21

1   Verde plasează cartonaşul cu „Furcă” şi aşează pe acesta un supus. Oraşul 
va i evaluat, Verde obţine 6 puncte şi îşi retrage cavalerul. Apoi alege opţi-
unea B, iecare jucător trebuie să retragă câte un ţăran propriu.

2  Albastru retrage un ţăran.
3  Roşu retrage un ţăran.
4  Verde nu are niciun ţăran, de aceea nu retrage niciun pion.

Exemplu pentru B

1
3

2

Sumar puntaj

Majoritatea ţăranilor 
3 puncte / oraş inalizat pe câmpie
Majoritatea ţăranilor cu porc
+1 punct / oraş inalizat pe câmpie

Oraş (cavaler)  2 punct/cartonaş
  2 punct/blazon 
Oraş cu catedrală  3 puncte/cartonaş
Oraş cu Magician +1  puncte/cartonaş
Oraş cu Vrăjitoare 1/2 din puncte (după 
calcularea punctajului normal, rotunjit în sus)

Oraş (cavaler)  1 punct/cartonaş
  1 punct/blazon 
Oraş cu catedrală  0 puncte/cartonaş
Oraş cu Magician +1  puncte/cartonaş
Oraş cu Vrăjitoare 1/2 din puncte (după 
calcularea punctajului normal, rotunjit în sus)

Depeşă Puncte după iecare depesă
 sau
  2 puncte

Haiduc 1/2 din punctele
 supusului »jefuit«

Mănăstire (călugăr) 9 puncte Mănăstire (călugăr)  1 punct/cartonaş
  (mănăstirea şi car-  

tonaşele învecinate)

Drum (tâlhar)  1 punct/cartonaş 
Drum cu han  2 puncte/cartonaş
Drum cu Magician +1  puncte/cartonaş
Drum cu Vrăjitoare 1/2  din puncte 

(rotunjit în sus)

Drum (tâlhar)  1 punct/cartonaş 
Drum cu han  0 puncte/cartonaş
Drum cu Magician +1  puncte/cartonaş
Drum cu Vrăjitoare 1/2 din puncte 
 (rotunjit în sus)

   PE PARCURSUL JOCULUI  LA SFÂRŞITUL JOCULUI
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Cartonaşe cu produse
10 puncte / majoritate

 1 – 3  1
 4 – 6   2
 7 – 9  3 
 10  4
 şi peste

 Bulgări Puncte per
 de aur bulgăr

FIgURILE DIN JOC

Supuşi: Fiecare dintre aceste iguri este un supus.  

Figurile speciale nu sunt supuşi. 

Figurile/Materialele neutre nu aparţin niciunui jucător. 
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Aparatele de zbor (8 cartonaşe)

Carcassonne-jocul de bază (72 cartonaşe inclusiv cartonaşul de start)

*s

*

*

A   2x B   4x C   1x D   4x E   5x F   2x g   1x

H  3x I   2x J   3x K   3x L   3x M   2x N   3x

O   2x P   3x Q   1x R   3x S   2x T   1x U   8x

V   9x W   4x X   1x*

* Aceste cartonaşe apar în joc în diferite variante graice 

(cu căsuţe, oi etc.)

s Aşa arată cartonaşul de start (verso de culoare închisă)

EH  1x EI   1x EJ   1x EK   2x EL   1x EM   1x EN   1x

EO   1x EP   1x EQ   1x E50   6x faţă şi verso

EA   1x EB   1x EC   1x ED   1x EE   1x EF   1x Eg   1x

Hanuri şi catedrale (18 cartonaşe + 6 cartonaşe de punctare)

Min1A   1x

Min1E   1x

Min1B   1x

Min1F   1x

Min1C   1x

Min1g   1x

Min1D  1x

Min1H   1x

Depeşele (8 cartonaşe)

Min2A   1x

Min2E   1x

Min2B   1x

Min2F   1x

Min2C   1x

Min2g   1x

Min2D   1x

verso

Min2H   1x

Magicianul şi vrăjitoarea (8 cartonaşe)

Min1A   1x

Min1E   1x

Min1B   1x

Min1F   1x

Min1C   1x

Min1g   1x

Min1D  1x

Min1H   1x

Cercuri în lan (6 cartonaşe)

Min1KK   1x Min2KK   1x Min3KK   1x Min4KK  1x Min5KK   1x Min6KK   1x

Haiducii (8 cartonaşe)

Min2A   1x

Min2E   1x

Min2B   1x

Min2F   1x

Min2C   1x

Min2g   1x

Min2D   1x

Min2H   1x

Minele de aur (8 cartonaşe)

Min2A   1x

Min2E   1x

Min2B   1x

Min2F   1x

Min2C   1x

Min2g   1x

Min2D   1x

Min2H   1x

Bacurile (8 cartonaşe)

Min1A   1x

Min1E   1x

Min1B   1x

Min1F   1x

Min1C   1x

Min1g   1x

Min1D  1x

Min1H   1x

Negustori şi constructori (24 cartonaşe)

HA   1x HB   1x HC   1x HD   1x HE   1x HF   1x Hg   1x HH  1x

HI   1x HJ   1x HK   2x HL   1x HM   1x HN   1x HO   1x HP   1x

HQ   1x HR   1x HS   1x HT   1x HU   1x HV   1x HW   1x HX   1x

HVin  9x Hgrâu  6x HPânză  5x

Blanco   6x

Pentru idei  
proprii



20

Hans im glück Verlags-gmbH
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În magazinul nostru online vă oferim 
extensiile CARCASSONNE şi alte jocuri 

interesante de înaltă calitate.
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