
III. Extensia „Prinţesa şi balaurul”
+ aprox. 20 minute

Piese suplimentare

• 30 de cartonaşe noi cu teren (marcate cu ) • 1 balaur din lemn

• 1 zână din lemn

Reguli complementare

1. Aşezarea unui cartonaş cu teren

Noile cartonaşe cu teren se aşază după regulile de bază.

Fiecare cartonaş nou conţine un simbol (vulcan, balaur, prinţesă, cărare magică), care poate
influenţa punctul 2 (aşezarea unui supus). Funcţiile simbolurilor sunt descrise la punctul 2.

Alte cartonaşe noi:

Tunel. Drumul nu este întrerupt, nici câmpul din partea de sus şi cel din partea
de jos a cartonaşului.

Mănăstire în oraş. Dacă un jucător aşază un supus pe acest cartonaş, trebuie să
îl plaseze exact, ori pe oraş, ori pe mănăstire. Dacă supusul stă pe mănăstire, el
va fi evaluat când s-au aşezat 8 cartonaşe în jurul mănăstirii, chiar dacă oraşul
nu este încă complet.
Supusul poate fi aşezat pe această carte ca călugăr şi în cazul în care în oraş
există deja un cavaler. Acest lucru este valabil şi invers.

2. Aşezarea unui supus

Zâna

În loc de a plasa un supus, un constructor sau un porc, jucătorul poate să aşeze zâna, un
pion neutru lângă un supus propriu la alegere. La începutul jocului zâna se aşază lângă su-
prafaţa de joc. Dacă zâna a stat deja lângă un supus, ea poate fi mutată lângă un alt supus.

Zâna are 3 trăsături:

• Balaurul nu poate fi aşezat pe cartea pe care stă zâna. Astfel supusul care se află pe
cartea respectivă este protejat împotriva balaurului.
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• Dacă la începutul turului său un jucător are un supus pe acelaşi cartonaş ca şi zâna,
jucătorul primeşte pe loc 1 punct. (Dacă jucătorul execută un tur dublu cu ajutorul
constructorului, primeşte punctul suplimentar o singură dată.)

• La evaluarea regiunii (oraş, drum, mănăstire sau câmp) pe care stă zâna se întâm-
plă următorul lucru: Jucătorul al cărui supus se află pe acelaşi cartonaş ca şi zâna,
primeşte 3 puncte, indiferent dacă ar primi în mod normal puncte sau de numărul
punctelor care i s-ar acorda la această evaluare. Supusul se returnează jucătorului,
zâna rămâne la locul ei.

Vulcanul (6 cartonaşe)

Jucătorul care a aşezat un cartonaş cu vulcan ia balaurul din locul în care acesta se află mo-
mentan şi îl aşază direct pe cartonaşul cu vulcan. El nu mai are voie să aşeze un supus pe
cartonaşul respectiv, însă poate aşeza sau muta după regulile obişnuite constructorul sau
porcul său şi zâna. Supuşii şi balaurul nu se pot afla în niciun caz pe acelaşi cartonaş în
acelaşi timp.

Balaurul (12 cartonaşe)

Dacă un jucător aşază un cartonaş cu balaur, poate aşeza pe el un supus în mod obişnuit
sau poate plasa sau muta zâna. După aceea se întrerupe puţin jocul – se mută balaurul!

Începând cu jucătorul care este la rând, fiecare jucător trebuie să mute pe rând balaurul
exact cu un cartonaş în orizontală sau verticală. Balaurul parcurge întotdeauna o distanţă de
6 cărţi, indiferent de numărul de jucători (excepţie: drum fără ieşire). Balaurul nu poate păşi
pe nicio carte mai mult de o singură dată. Pe lângă aceasta, balaurul nu poate fi plasat pe
cartonaşul pe care se află zâna. Întotdeauna când balaurul ajunge pe o carte pe care există
pioni (supuşi, constructori, porci), toţi pionii de pe cartea respectivă sunt returnaţi pe loc ju-
cătorilor. Dacă s-a îndepărtat ultimul tâlhar, cavaler sau ţăran de pe drumul/oraşul pe care
stă constructorul sau de pe câmpul pe care stă porcul, se returnează şi constructorul/porcul
jucătorului. După ce a fost mutat balaurul, jocul continuă în mod obişnuit.
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Drum fără ieşire: Dacă balaurul ajunge pe un cartonaş de pe care nu poate fi mutat respec-
tând regulile, se termină mutarea balaurului.

Atenţie: Până când nu a fost tras niciun cartonaş cu vulcan şi balaurul se află încă lângă su-
prafaţa de joc, acesta nu se mută. Dacă un jucător trage un cartonaş cu balaur într-o astfel
de situaţie, acesta se pune deoparte cu faţa în sus şi jucătorul trage un alt cartonaş. În mo-
mentul în care balaurul intră în joc, toate cartonaşele puse deoparte se amestecă cu celelalte
cartonaşe şi jocul continuă în mod normal.

Cărarea magică (6 cartonaşe)

Jucătorul care a aşezat cartonaşul cu o cărare magică poate să îşi mute un supus în acest tur
pe acest cartonaş sau pe un alt cartonaş expus la alegere. Regulile legate de aşezarea supuşi-
lor trebuie respectate şi în acest caz. Aşadar jucătorul nu îşi poate aşeza supusul pe regiuni
ocupate sau terminate.

Prinţesa (6 cartonaşe)

Dacă un jucător trage un cartonaş cu o prinţesă, acesta se aşază după regulile obişnuite. În
cazul în care cu cartonaşul respectiv jucătorul continuă un oraş pe care există deja unu sau
mai mulţi cavaleri, poate să îndepărteze unul dintre aceşti cavaleri (mic sau mare). Cavale-
rul se returnează stăpânului său.

• Dacă mai mulţi jucători au cavaleri în acest oraş, jucătorul poate alege liber cavale-
rul care va fi îndepărtat.

• Dacă se îndepărtează din oraş ultimul cavaler al unui jucător care are şi un con-
structor în oraşul respectiv, şi constructorul este returnat pe loc posesorului.

• Dacă jucătorul îndepărtează un cavaler din oraş, el nu mai poate aşeza niciun pion
(supus, constructor, porc) în acest tur.
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