
de Klaus-Jürgen Wrede

Jocul de bază
Un joc ingenios pentru 2-5 jucători

cu vârsta mai mare de 8 ani

Oraşul Carcassonne din sudul Franţei este celebru pentru fortificaţiile sale romane şi medievale. Jucăto-
rii îşi încearcă norocul împreună cu supuşii lor pe drumurile şi câmpurile, în oraşele şi mănăstirile din
jurul oraşului Carcassonne. Dezvoltarea regiunii se află în mâinile lor, iar cheia succesului este folosirea
ingenioasă a supuşilor ca tâlhari de drumul mare, cavaleri, călugări şi ţărani.

Piese de joc

• 72 de cartonaşe cu teren
(inclusiv 1 cartonaş de start
cu verso închis la culoare).
Cartonaşele conţin ilustraţii
cu porţiuni de drumuri,
intersecţii, cartiere, mănăstiri
şi fragmente de câmpuri.

• 40 supuşi în 5 culori:

Fiecare supus poate fi folosit
ca tâlhar de drumul mare, cavaler,
călugăr sau ţăran. Câte un supus
din fiecare culoare se va folosi
ca marcator de puncte.

• 1 tablă de punctaj.
Tabla de punctaj serveşte la ţinerea
în evidenţă a punctelor.

• 1 regulament de joc

1



Scopul jocului

Jucătorii aşază câte un cartonaş cu teren în fiecare tur. Astfel iau naştere drumuri, oraşe,
mănăstiri şi câmpuri pe care jucătorii îşi pot aşeza supuşii pentru a câştiga puncte. Deoa-
rece se pot obţine puncte atât pe parcursul jocului, cât şi la sfârşit, câştigătorul se va decide
abia după evaluarea finală.

Pregătirea jocului

Cartonaşul de start se aşază cu faţa în sus în mijlocul mesei. Celelalte cartonaşe cu teren se
aşază în mai multe teancuri cu faţa în jos pe masă, astfel încât acestea să fie la îndemâna
tuturor jucătorilor. Tabla cu punctaj se plasează pe marginea mesei.

Fiecare jucător primeşte cei 8 supuşi de o culoare la alegere, din care unul se va folosi ca
marcator de puncte şi se aşază pe căsuţa „0” de pe tabla cu punctaj. Ceilalţi 7 supuşi rămân
la jucător ca rezervă.

Cel mai tânăr jucător determină cine va începe jocul.

Desfăşurarea jocului

Jocul se desfăşoară în sensul acelor de ceasornic. Jucătorul care este la rând execută urmă-
toarele acţiuni respectând ordinea acestora:

1. Jucătorul trebuie să tragă 1 cartonaş nou cu teren şi să îl plaseze.
2. Jucătorul poate să aşeze 1 supus din propria rezervă pe cartonaşul tocmai aşezat.
3. Dacă prin aşezarea cartonaşului respectiv s-a întregit un drum, un oraş sau o mănăs-

tire, are loc o evaluare.

După aceea vine rândul jucătorului următor.

1. Aşezarea unui cartonaş cu teren

Ca prima acţiune, fiecare jucător trebuie să ia 1 cartonaş cu teren dintr-un teanc cu faţa în
jos. Jucătorul arată cartonaşul celorlalţi jucători (astfel încât ceilalţi să îl poată sfătui în legă-
tură cu aşezarea acestuia) şi îl plasează pe masă. La aşezarea cartonaşului jucătorul trebuie
să respecte următoarele reguli:

• Cartonaşul cel nou (în exemplele noastre: în chenar roşu) trebuie să fie învecinat
cel puţin printr-o latură cu unu sau mai multe cartonaşe care se află deja pe masă.
Cartonaşele nu se pot plasa astfel încât să se atingă doar colţurile lor.

• Toate porţiunile de drum şi câmp, toate cartierele de oraş trebuie continuate.

Dacă un cartonaş nu se poate aşeza astfel încât să se potrivească cu celelalte cartonaşe din
jur (acest lucru se întâmplă foarte rar), cartonaşul respectiv se scoate din joc şi jucătorul
poate lua un cartonaş nou.
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2. Aşezarea unui supus

După ce jucătorul a aşezat cartonaşul, el poate să plaseze un supus.

La plasarea supuşilor trebuie respectate următoarele reguli:

• Jucătorul poate plasa doar un singur supus.
• Jucătorul trebuie să ia supusul respectiv din propria sa rezervă.
• Supusul poate fi aşezat doar pe cartonaşul tocmai plasat.
• Jucătorul trebuie să decidă pe care parte a cartonaşului îşi va aşeza supusul.

Fie ca. . .

Pe câmp ţăranii se aşază culcaţi!

• Pe porţiunile de drum şi câmp şi pe cartierele legate de noua carte nu se pot afla
mai mulţi supuşi (nici supuşii aceluiaşi jucător). Nu contează distanţa dintre cei doi
supuşi. Următoarele două exemple ilustrază mai clar această regulă:
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Dacă pe parcursul jocului se epuizează rezerva de supuşi a unui jucător, jucătorul respectiv
poate aşeza doar cartonaşe. Dar nu vă faceţi griji: jucătorii îşi primesc înapoi supuşii.

În acest moment se termină turul jucătorului şi vine rândul următorului jucător în sensul
acelor de ceasornic.

Excepţie: Dacă prin plasarea cartonaşului s-a completat un drum, un oraş sau o mănăstire,
are loc o evaluare.

3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete

Un drum complet

Un drum este complet dacă cele două capete ale drumului sunt limitate
de o intersecţie, un cartier sau o mănăstire sau dacă drumul alcătuieşte
un cerc închis. Între aceste limite pot exista oricâte porţiuni de drum.

Pentru un drum complet jucătorul care are
un tâlhar pe drumul respectiv va primi atâtea
puncte câte cartonaşe alcătuiesc drumul
(puncte = numărul cartonaşelor).

Aceste puncte, ca şi toate celelalte, se marchează
imediat pe tabla de punctaj (Mai multe informaţii
la capitolul „Tabla de punctaj”).

Un oraş complet

Un oraş este complet dacă toate cartierele
oraşului sunt înconjurate de ziduri şi
nu există spaţii libere pe teritoriul oraşului.
Un oraş poate fi alcătuit din oricâte cartiere.

Pentru un oraş complet jucătorul care are un cavaler în oraşul respectiv va primi câte
2 puncte pentru fiecare cartier. Fiecare stemă valorează câte 2 puncte în plus.
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Ce se întâmplă dacă se află mai mulţi supuşi pe un drum sau într-un oraş complet?

Prin aşezarea îndemânatică a cartonaşelor se poate întâmpla să existe mai mulţi tâlhari pe
un drum sau mai mulţi cavaleri într-un oraş.

Punctele se acordă jucătorului care are mai mulţi tâlhari/cavaleri. În caz de egalitate toţi jucă-
torii implicaţi primesc puncte.

O mănăstire completă

O mănăstire este completă dacă este înconjurată de 8 cartonaşe cu
teren. Jucătorul care are un călugăr în mănăstirea respectivă primeşte
pe loc 9 puncte (câte 1 punct pentru fiecare cartonaş cu teren).

Returnarea supuşilor

După ce a fost terminat un drum, un oraş sau o mănăstire
şi a avut loc evaluarea – şi doar în acest moment –
tâlharii, călugării sau cavalerii se returnează stâpânilor lor.
Jucătorii pot plasa din nou aceşti supuşi în orice rol
începând cu turul următor.

Este posibil ca într-un singur tur un jucător să plaseze un supus,
să aibă loc o evaluare şi jucătorul să şi primească înapoi supusul
respectiv.
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Următoarea ordine de acţiuni trebuie întotdeauna
respectată:

1. Terminarea unui drum, a unui oraş sau a
unei
mănăstiri cu cartonaşul plasat.

2. Aşezarea unui tâlhar/cavaler/călugăr.
3. Evaluarea drumului/oraşului/mănăstirii.
4. Jucătorul primeşte înapoi tâlha-

rul/cavalerul/călugărul.

Câmpul

Mai multe porţiuni de câmp legate una de cealalta se numesc „câmp”. Câmpurile şi porţiu-
nile de câmp nu se punctează. Pe câmpuri se plasează doar ţărani. Posesorii ţăranilor vor
primi puncte pentru aceştia doar la sfârşitul jocului. De aceea, ţăranii rămân pe câmp pe
tot parcursul jocului şi nu sunt returnaţi jucătorilor! (Pentru a sublinia acest fapt, ţăranii se
aşază culcaţi.) Câmpurile sunt separate de drumuri, de oraşe şi de marginea cartonaşelor.
(Important la evaluarea finală!)

Tabla de punctaj

Toate punctele se marchează imediat pe tabla de punctaj. Tabla conţine
un traseu închis alcătuit din 50 de câmpuri. Traseul poate fi 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 fie vizibil
tuturor jucătorilor. Astfel se vede că jucătorul are deja 50 de puncte (sau
chiar mai multe). Dacă un jucător trece a doua oară peste câmpul „0”, îşi
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întoarce cartonaşul 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. (Cartonaşele de 50/100 nu fac parte din jocul de bază,
ele sunt incluse în extensia „Hanuri şi catedrale”!)

Sfârşitul jocului

La sfârşitul turului în care a fost plasat ultimul
cartonaş cu teren, se termină jocul. În cazul
în care cu acest cartonaş s-au completat drumuri,
oraşe sau mănăstiri, acestea se evaluează.
Urmează evaluarea finală.

Evaluarea finală

Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi
a mănăstirilor neterminate

La evaluarea finală se punctează întâi toate
drumurile, oraşele şi mănăstirile neterminate.
Pentru fiecare drum, oraş şi mănăstire
neterminat(ă) stăpânul drumului/oraşului/
mănăstirii primeşte câte 1 punct pentru fiecare
porţiune. Şi stemele valorează un singur punct.
După ce au fost evaluate construcţiile neterminate,
se îndepărtează supuşii respectivi.

Evaluarea ţăranilor

Acum trebuie evaluate doar ţăranii de pe câmpuri. În cazul fiecărui câmp se determină
stăpânul câmpului respectiv. Dacă un singur jucător are ţărani pe câmp, el este stăpânul
câmpului. Dacă mai mulţi jucători au ţărani pe câmp, stăpânul acestuia va fi jucătorul cu
cei mai mulţi ţărani pe câmpul respectiv. În caz de egalitate toţi jucătorii care deţin cei mai
mulţi ţărani vor fi stăpânul câmpului. Stăpânul/stăpânii unui câmp primeşte/primesc câte
3 puncte pentru fiecare oraş complet învecinat cu acest câmp sau care se află pe teritoriul
câmpului respectiv.

Dacă un oraş este învecinat cu mai multe câmpuri, toţi stăpânii acestor câmpuri vor primi
câte 3 puncte pentru oraşul respectiv.
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Astfel se punctează oraşele complete învecinate cu câmpuri. După aceea se termină evalua-
rea finală şi jocul. Câştigă jucătorul care a obţinut cele mai multe puncte.
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