
 

 

 INNHOLD 
12 brikker til Carcassonne og Carcassonne: Jeger & 
samler 
 
 

Regler til de 7 nye  
brikkene til Carcassonne 
De 5 vanlige landskapsbrikkene blandes inn sammen 
med de andre landskapsbrikkene fra moderspillet (og 
eventuelt de to andre Carcassonne-utvidelsene). 

 
Denne brikken viser 2 byer som krysser 
hverandre. Utover i spillet kan det hende at 
disse to byene blir forbundet via andre 
brikker, men ”kryssbrikken” teller allikevel 
bare som 1 bydel. 
 
Kongen legges til side når spillet starter. 
Brikken gis til den spilleren som først 
fullfører en by. Skulle en annen spiller 
senere fullføre en STØRRE by (dvs. legger 
ut den siste brikken), må førstemann gi fra 
seg kongebrikken. Det er ingen 

begrensninger for hvor mange ganger kongebrikken kan 
gå videre fra spiller til spiller. Den som eier 
kongebrikken ved spillets slutt får 1 poeng ekstra for 
alle fullførte byer i spillet. 

 
Røverridderen fungerer på samme måte 
som kongen. Brikken gis til den første 
spilleren som fullfører en vei, deretter går 
den eventuelt videre hvis noen andre klarer 
å fullføre (dvs. legge ut den siste brikken) 
en lengre vei. Den som sitter med brikken 

når spillet er over, får 1 poeng per fullførte vei i spillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler til de 5 nye brikkene til 
Carcassonne: Jeger og samler 
De 5 spesialbrikkene stokkes, før spillerne tar hver sin. 
Ved 2 spillere skal dere ha 2 brikker hver. Overskytende 
brikker legges vekk. 

 
 
Sjaman: Spilleren med denne foran seg 
kan 1 gang per runde ta tilbake en av sine 
stammemedlemmer fra en uferdig 
terrengtype (skog, elv, gresseng). 
 

De fire andre brikkene skal legges i løpet av spillet. Når 
det er din tur kan du droppe å trekke en 
landskapsbrikke og i stedet legge ut spesialbrikken din. 
Oppå  denne MÅ du sette ut et stammemedlem (eller en 
hytte i tilfellet Åkerbygning). Figuren blir stående til 
spillet er over. 

 
Speider: Plasseres ut i en skog. Det kan 
ikke være andre spillerbrikker i skogen. 
Med denne utplassert kan du – hver gang 
det er din tur – velge om du vil beholde 
landskapsbrikken du trekker eller ikke. 
Hvis ikke, legger du landskapsbrikken 
underst og trekker en ny. Denne er du 

imidlertid nødt til å bruke. Effekten varer til skogen er 
fullført, da teller figuren din på brikken som en vanlig 
samler. Men du får den IKKE tilbake etter at skogen er 
poengberegnet. 

 
Jeger på tømmerbro: Plasseres på en elv. 
Jegeren teller som 1 figur i gressengene på 
begge sider av brua (men brikken forbinder 
ikke engene, de forblir to separate enger). 
Kan bare settes ut hvis det ikke befinner 
seg noen jegere i gressengene. Bjørnen gir 

2 poeng til den nederste enga. 
 
Tømmerkano: Legges i en elveseksjon der 
det ikke befinner seg andre fiskere. Hver 
gang det fullføres en elveseksjon i samme 
elvesystem som kanoen, får eieren av 
kanoen så mange poeng som det er fisker i 
den største av innsjøene i den nettopp 

fullførte seksjonen. Dette er helt uavhengig av hvem 
som fullførte elveseksjonen. Effekten av kanoen varer 
helt til dens egen elveseksjon er fullført. Deretter teller 
fiskeren i kanoen som en vanlig fisker. Men spilleren får 
den IKKE tilbake etter at seksjonen er poengberegnet. 

 
Åkerbygning: Settes i en gresseng, hvis 
det ikke befinner seg andre jegere i enga. 
Eieren av åkerbygningen får ved spillets 
slutt 1 poeng per brikke i enga, i tillegg til 
eventuelt andre poeng han får med jegeren 
i bygningen. 
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