
Πλανόδιοι πωλητές στήνουν παζάρια για να πουλήσουν την πραµάτεια τους σε διάφορες πόλεις, 
αποδεικνύοντας ότι οι διαπραγµατεύσεις είναι  πραγµατική τέχνη. Εντωµεταξύ, καινοτόµοι 

µηχανικοί, στήνουν γέφυρες, συνδέοντας τους δρόµους της εξοχής µε νέους και συναρπαστικούς 
τρόπους, και κάστρα κατασκευάζονται για να προσέχουν τις γειτονικές περιοχές.

Περιεχόµενα

Περιεχόµενα

Το Παζάρι (12 πλακίδια)

12 ξύλινες γέφυρες
12 νέα πλακίδια Εδάφους (µε το σύµβολο    )    12 κάστρα

Οι βασικοί κανόνες του CARCASSONNE παραµένουν ίδιοι. Παρακάτω ακολουθούν τα νέα στοιχεία 
που εισάγει η επέκταση αυτή:

Τα 12 νέα πλακίδια ανακατεύονται µε αυτά του βασικού σετ. Επιλέγονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε 
τους βασικούς κανόνες.
Κάθε παίκτης παίρνει έναν αριθµό γεφυρών και κάστρων:
Με 2 έως 4 παίκτες, κάθε παίκτης παίρνει 3 γέφυρες και 3 κάστρα.
Με 5 έως 6 παίκτες, κάθε παίκτης παίρνει 2 γέφυρες και 2 κάστρα.

     Όταν κάποιος τραβήξει ένα πλακίδιο παζαριού, το τοποθετεί κανονικά και ένα νέο παζάρι
       έχει ξεκινήσει. Ο παίκτης µπορεί να τοποθετήσει κανονικά βοηθό του, αλλά όχι πάνω στο
      ίδιο το παζάρι. Η τοποθέτηση του παζαριού ενεργοποιεί δηµοπρασία πλακιδίων εδάφους.

Ο ενεργός παίκτης ανοίγει τόσα πλακίδια Εδάφους όσοι και οι παίκτες και τα τοποθετεί ανοιχτά στο τραπέζι, µακριά 
από τα ήδη τοποθετηµένα πλακίδια Εδάφους. Έπειτα, ο παίκτης στα αριστερά του ενεργού παίκτη επιλέγει ένα 
πλακίδιο για δηµοπρασία και κάνει µια προσφορά σε πόντους. Η δηµοπρασία συνεχίζεται δεξιόστροφα, µε τον κάθε 
παίκτη να ανεβάζει την προσφορά ή να πάει πάσο. Αφού κάθε παίκτης πάρει την ευκαιρία προσφοράς ή πάσο, ο 
παίκτης που άνοιξε το πλακίδιο για την δηµοπρασία επιλέγει είτε:

Να αγοράσει το πλακίδιο πληρώνοντας στον παίκτη µε τη µεγαλύτερη προσφορά, πόντους ίσους µε την 
προσφορά αυτή.
Ή
Να πουλήσει το πλακίδιο στον παίκτη µε την µεγαλύτερη προσφορά, παίρνοντας από αυτόν πόντους 
ίσους µε την προσφορά του.

Ο µετρητής σκορ προσαρµόζεται έτσι ώστε όσους πόντους χάνει ο αγοραστής, τόσους κερδίζει ο πωλητής. Στην 
περίπτωση που µόνο ο παίκτης που επέλεξε το πλακίδιο για δηµοπρασία κάνει προσφορά, ο παίκτης πληρώνει 
τόσους πόντους όση και η προσφορά του, χωρίς όµως κάποιος αντίπαλος να κερδίζει πόντους.
Μόλις κάποιος παίκτης πάρει ένα πλακίδιο στον γύρο παζαριού, είναι εκτός γύρου και δεν µπορεί να κάνει 
άλλες προσφορές. Μεταξύ των υπολοίπων παικτών, ο επόµενος στα αριστερά του τελευταίου αγοραστή 
επιλέγει το πλακίδιο της επόµενης δηµοπρασίας. Όταν µόνο ένα πλακίδιο αποµείνει, δίνεται χωρίς κόστος στον



τελευταίο παίκτη που δεν πήρε ακόµη πλακίδιο. Δεν µπορεί κάποιος να κάνει προσφορά µε 
περισσότερους πόντους από όσους έχει. Αν ανοίξει ένα παζάρι ενώ όλοι οι παίκτες έχουν 0 πόντους, 
παίξτε το παζάρι µε τους κανόνες της παραλλαγής.

Μόλις όλα τα πλακίδια αποκτηθούν, κάθε παίκτης τοποθετεί το δικό του (και βοηθό πάνω του, αν 
επιθυµεί) δεξιόστροφα, ξεκινώντας από τον παίκτη στα αριστερά του ενεργού. Δεν µπορεί κανένας 
βοηθός να τοποθετηθεί πάνω στο ίδιο το παζάρι.

 Κόκκινος προσφέρει 3 πόντους. Ο Πράσινος πουλάει το πλακίδιο κερδίζοντας 3 πόντους από τον Κόκκινο.
  Μένει ένα πλακίδιο, το οποίο παίρνει ο Πράσινος δωρεάν.
  Ξεκινώντας µε τον Μπλε (ο παίκτης στα αριστερά του ενεργού) κάθε παίκτης τοποθετεί το πλακίδιό του.

Δεν υπάρχει αλυσιδωτή ενέργεια: Ένα παζάρι που έχει ανοίξει στο γύρο του παζαριού δεν προκαλεί 
νέο γύρο παζαριού. Τα πλακίδια παζαριών που µπορεί να άνοιξαν κατ’ αυτό τον τρόπο 
χρησιµοποιούνται σαν κανονικά πλακίδια Εδάφους. Μόνο τα πλακίδια στην κανονική πορεία του 
παιχνιδιού ενεργοποιούν γύρο παζαριού.

Παραλλαγή κανόνων Παζαριών: Τόσα πλακίδια όσοι και οι παίκτες ανοίγουν και τοποθετούνται στο 
τραπέζι. Ξεκινώντας µε τον παίκτη στα αριστερά του ενεργού, κάθε παίκτης απλά παίρνει και τοποθετεί 
ένα από τα πλακίδια αυτά, χωρίς δηµοπρασία. Το παιχνίδι συνεχίζεται έπειτα κανονικά.

       Επιπλέον της τοποθέτησης πλακιδίου και βοηθού, µπορεί κάποιος να κατα-
       σκευάσει 1 γέφυρα. Μια γέφυρα λειτουργεί σαν πλακίδιο δρόµου και µπορεί να
       επεκτείνει έναν δρόµο πέρα από ένα γειτονικό πλακίδιο.

       Μια γέφυρα µπορεί να κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες:
 Μια γέφυρα µπορεί να κατασκευαστεί σε ένα νεοτοποθετηµένο πλακίδιο ή σε ένα πλακίδιο που 
βρίσκεται καθέτως ή οριζοντίως γειτονικά του νετοποθετηµένου πλακιδίου.

 Τα δύο άκρα της γέφυρας πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές χωραφιών (όχι σε πόλεις, δρόµους, 
ποτάµια κλπ)

Μπορεί κάποιος να τοποθετήσει ένα πλακίδιο έτσι ώστε ένα κοµµάτι δρόµου να συνδέεται µε κοµµάτι 
χωραφιού, αρκεί να χρησιµοποιήσει γέφυρα ώστε να συνεχίσει τον δρόµο πέρα από το χωράφι. Αν η γέφυρα 
κατασκευαστεί σε πλακίδιο που µόλις τοποθετήθηκε, ένας βοηθός (ληστής) µπορεί να τοποθετηθεί πάνω της, 
ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες τοποθέτησης ληστών. Μια γέφυρα δεν χωρίζει ένα χωράφι ή µια πόλη. 
Πολλές γέφυρες µπορούν να κατασκευαστούν η µία µετά την άλλη.

Σηµείωση: Τα κάστρα και οι γέφυρες παραµένουν στο παιχνίδι µέχρι τη λήξη του. Δεν επιστρέφονται ποτέ στο 
απόθεµα των παικτών, µέχρι και το τελικό σκοράρισµα.

Παράδειγµα µε 3 παίκτες:
Ο Κόκκινος ανοίγει ένα πλακίδιο παζαριού. Το τοποθετεί µαζί µε έναν βοηθό του 
(όχι πάνω στο ίδιο το παζάρι). Έπειτα, ανοίγει 3 πλακίδια και τα τοποθετεί 
ανοιχτά στο τραπέζι.

 Ο Μπλε είναι στα αριστερά του ενεργού παίκτη και επιλέγει ένα από τα 3 
πλακίδια για δηµοπρασία, προσφέροντας 2 πόντους, ο Πράσινος πάει πάσο και 
ο Κόκκινος προσφέρει 3 πόντους. Ο Μπλε (ο παίκτης που επέλεξε το πλακίδιο) 
το θέλει. Πληρώνει 3 πόντους στον Κόκκινο (ο υψηλότερος πλειοδότης). Ο 
Μπλε χάνει 3 - ο Κόκκινος κερδίζει 3 πόντους.
 Ο Πράσινος είναι ο επόµενος δεξιόστροφα (και δεν έχει ακόµη πάρει 
πλακίδιο) και επιλέγει ένα για δηµοπρασία, κάνοντας προσφορά 2 πόντων. Ο Κό

Γέφυρες



Κατασκευή γέφυρας σε νέο 
πλακίδιο: Ο Κόκκινος επεκτέινει 
την πόλη του. Το νέο πλακίδιο δεν 
επεκτείνει ταυτόχρονα και

τον δίπλα δρόµο, οπότε ο Κόκκινος 
κατασκευάζει µια γέφυρα ώστε να 
επεκτείνει τον δρόµο πέρα από την πόλη 
του (δεν µπορεί να τοποθετήσει βοηθό 
του στη γέφυρα µιας και ο Μπλε ήδη 
έχει δικό του στο δρόµο).

Κατασκευή γέφυρας σε ήδη 
τοποθετηµένο πλακίδιο: Ο 
Κόκκινος τοποθετεί ένα πλακίδιο 
και έναν βοηθό του στο δρόµο.

Μιας και το γειτονικό πλακίδιο δεν 
έχει δρόµο για να επεκταθεί ο δικός 
του, ο Κόκκινος πρέπει να 
κατασκευάσει µια γέφυρα πάνω 
από την πόλη του Μπλε.

Δεν είναι δυνατή η κατασκευή γέφυρας στην περίπτωση αυτή, µιας 
και το ένα της άκρο θα ακουµπάει σε ήδη υπάρχον δρόµο. Τα άκρα 
των γεφυρών πρέπει να βρίσκονται πάντα σε χωράφια.

και κερδίζει 3 πόντους (η γέφυρα αξίζει 1 πόντο σαν 
οποιοδήποτε πλακίδιο δρόµου).

Οι γέφυρες µπορούν επίσης να κατασκευαστούν 
πάνω από δρόµους, µοναστήρια, ποτάµια κλπ

Επόµενος γύρος: Ο 
Μπλέ ολοκλη- 
ρώνει τον δρόµο και 

Τοποθετώντας το 
πλακίδιο αυτό, 
δηµιουργείται µια 
µικρή πόλη και ο 
Κόκκινος επιλέγει να 
κατασκευάσει κάστρο 
αντί να κερδίσει 4 
πόντους.

Παραδείγµατα:

Κάστρα
Όταν κάποιος ολοκληρώσει µια µικρή πόλη (δύο µόνο 
κοµµάτια πόλης) ο ιδιοκτήτης της πόλης επιλέγει αν θα 
κερδίσει κανονικά 4 πόντους (ή 2 στους ανανεωµένους 
κανόνες) ή θα την κάνει κάστρο. Αν ο παίκτης αποφασίσει να 
κάνει την πόλη κάστρο, την καλύπτει µε έναν δείκτη κάστρου,

Τα πλακίδια/θέσεις από το 1 έως το 6 είναι η επικράτεια του Κόκκινου 
κάστρου. Ο ιδιοκτήτης του µπορεί να κερδίσει πόντους όταν ολοκληρωθούν οι 
παρακάτω τοποθεσίες:

 Το µοναστήρι στο πλακίδιο 1  Η πάνω πόλη στο πλακίδιο 3
 Ο δρόµος στο πλακίδιο 1   Η πόλη στα δεξιά του πλακιδίου 6
(Η µικρή πόλη που έχει κατασκευαστεί στα 3 και 6 δεν δίνει στο κάστρο 
πόντους, µιας και είχε ολοκληρωθεί πριν την κατασκευή του κάστρου.)

από το απόθεµά του και ο βοηθός του παραµένει εκεί. Ο βοηθός που βρίσκεται σε ένα 
κάστρο αποκαλείται άρχοντας.

Η τοποθέτηση του κάστρου δεν προσφέρει πόντους από µόνη της. Ο ιδιοκτήτης του 
κάστρου θα κερδίσει πόντους όταν µια γειτονική τοποθεσία ολοκληρωθεί σε επόµενο 
γύρο. Για την ακρίβεια, τουλάχιστον ένα µέρος της τοποθεσίας πρέπει να 
καταλαµβάνει ένα από τα 6 πλακίδια της επικράτειας του κάστρου. Η επικράτεια 
ενός κάστρου αποτελείται από τα 2 πλακίδιά του, τα 2 πλακίδια στα αριστερά του και 
τα 2 στα δεξιά του. Συνολικά δηλαδή µια επικράτεια 6 πλακιδίων.
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Μόλις η τοποθεσία (µοναστήρι, δρόµος, πόλη ή άλλο κάστρο κλπ) που καταλαµβάνει οποιοδήποτε µέρος της 
επικράτειας του κάστρου, ολοκληρωθεί και σκοράρει, ολοκληρώνεται και σκοράρει και το κάστρο. Η αξία του 
κάστρου είναι ίση µε την αξία της τοποθεσίας που µόλις ολοκληρώθηκε. Ο άρχοντας του κάστρου επιστρέφει 
έπειτα στο απόθεµα του ιδιοκτήτη του. Το κάστρο παραµένει στο ταµπλό.

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για τα κάστρα:
 Για να βρίσκεται ένα µοναστήρι στην επικράτεια του κάστρου, το ίδιο πλακίδιο του µοναστηριού πρέπει να 
βρίσκεται σε ένα από τα 6 πλακίδια που ανήκουν στην επικράτειά του (όπως στο παραπάνω παράδειγµα ). Τα γύρω 
από το µοναστήρι πλακίδια δεν έχουν σηµασία, ακόµη κι αν βρίσκονται στην επικράτεια του κάστρου.

 Ο άρχοντας του κάστρου πάντοτε κερδίζει πόντους από την αµέσως επόµενη ολοκληρωµένη τοποθεσία 
στην επικράτεια του κάστρου. Δεν µπορεί ο παίκτης να µην σκοράρει για να το κάνει αργότερα.

 Δεν έχει σηµασία αν η επόµενη ολοκληρωµένη τοποθεσία περιέχει βοηθό ή όχι. Μια ολοκληρωµένη 
τοποθεσία, µε ή χωρίς βοηθό, δίνει πόντους στο κάστρο και το ολοκληρώνει.

 Στην περίπτωση που η τοποθέτηση ενός πλακιδίου ολοκληρώνει ταυτόχρονα πολλές τοποθεσίες στην 
επικράτεια ενός κάστρου, ο ιδιοκτήτης του άρχοντα επιλέγει ποιά τοποθεσία θα χρησιµοποιήσει για να 
καθοριστεί η αξία του κάστρου. Το κάστρο σκοράρει µόνο για µια τοποθεσία.

 Είναι πιθανό ένα κάστρο να µοιράζεται την επικράτειά του µε αυτή άλλου κάστρου. Η ολοκλήρωση ενός 
κάστρου προκαλεί την ολοκλήρωση και των άλλων κάστρων στην επικράτειά του. Κάθε κάστρο που 
ολοκληρώνεται αλυσιδωτά, κερδίζει τόσους πόντους όσους και η ολοκληρωµένη τοποθεσία που ενεργοποίησε 
την ολοκλήρωση του πρώτου κάστρου.

 Στο τέλος του παιχνιδιού, ένα µη ολοκληρωµένο κάστρο δεν αξίζει πόντους. Τα κάστρα δεν κερδίζουν 
πόντους για τα χωράφια της επικράτειάς τους.

Στο τέλος του παιχνιδιού, ένα κάστρο αξίζει 4 πόντους (αντί για 3) όταν υπολογίζεται η αξία των χωραφιών. Το 
γουρούνι (Traders & Builders), ο αχυρώνας (Abbey & Mayor)  και το πλακίδιο γουρουνιών (River 2) προσθέτουν 
από 1 στην αξία του κάστρου, όπως γίνεται και µε τις πόλεις.

Παράδειγµα σκοραρίσµατος κάστρου:
Η Μπλε πόλη ολοκληρώνεται, δίνοντας στον 
Μπλε 20 πόντους. Μιας και ένα από τα 
   πλακίδια της πόλης ανήκει στην
   επικράτεια του Κόκκινου κάστρου
   (και είναι η πρώτη τοποθεσία που
   ολοκληρώνεται στην επικράτεια
   του κάστρου), ο Κόκκινος κερδίζει 
επίσης 20 πόντους. Ο µπλε και ο κόκκινος 
παίρνουν τους βοηθούς τους πίσω στο απόθεµά 
τους.


