
VI. Extensia „Contele, regele şi ceilalţi”

Această extensie constă în 4 miniextensii, care pot fi incluse în joc separat sau împreună. Se
recomandă să nu se folosească atât „Contele”, cât şi „Râul II” în aceeaşi partidă. Prin folo-
sirea concomitentă a acestor două extensii pot apărea anumite situaţii în care nu se mai pot
aşeza cartonaşe.

Componente:

• 1 pion din lemn (contele)
• 36 de cartonaşe cu teren

Regele şi cavalerul jefuitor (7 cartonaşe)

Înainte de începutul jocului, cele 5 cartonaşe cu teren se amestecă cu restul cartonaşelor.

Acest cartonaş înfăţişează 2 cartiere separate. Pe parcursul jocului, însă,
cartierele pot fi legate unul de celălalt prin alte cartonaşe.

La începutul jocului, regele se pune deoparte. De îndată ce unul dintre jucători
termină primul oraş, jucătorul respectiv ia regele. Dacă mai târziu un alt jucător
termină un oraş mai mare (adică aşază ultimul cartonaş din oraşul respectiv),
acest jucător va primi regele. La sfârşitul jocului, jucătorul la care se află regele
primeşte câte 1 punct pentru fiecare oraş terminat.

Cavalerul jefuitor „funcţionază” la fel ca regele. Cavalerul jefuitor se află
întotdeauna la jucătorul care a terminat cel mai lung drum. La sfârşitul jocului,
jucătorul la care se află cavalerul jefuitor primeşte câte 1 punct pentru fiecare
drum terminat.

Secta şi ereticul (5 cartonaşe)

Cele cinci cartonaşe „sectă” se amestecă cu restul cartonaşelor.
Secta se utilizează şi se punctează ca şi mănăstirea. Dacă un
jucător aşază un supus pe o sectă, supusul respectiv va fi numit
eretic.
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Aşezarea sectelor

Secta nu poate fi aşezată astfel încât să fie învecinată direct cu mai multe mănăstiri. Mănăs-
tirea nu poate fi aşezată astfel încât să fie învecinată direct cu mai multe secte. Dacă un
jucător aşază o sectă direct lângă mănăstirea unui adversar (astfel încât acestea să fie înveni-
nate pe orizontală, verticală sau diagonală) şi aşază un eretic pe secta respectivă, ereticul îl
provoacă pe călugăr. Situaţia este aceeaşi în cazul în care un jucător aşază un călugăr direct
lângă secta unui adversar. Provocarea călugărilor şi a ereticilor proprii este permisă.

Provocarea

În cazul unei provocări, important este ca jucătorii să îşi termine clădirile cât mai repede.
Jucătorul care îşi termină clădirea cel mai repede primeşte 9 puncte, iar celălalt nu primeşte
nimic. Amândoi supus sunt luaţi de pe câmpul de joc şi restituiţi jucătorilor potriviţi.

Dacă o provocare nu se rezolvă până la sfârşitul jocului, amândoi jucători primesc puncte în
mod obişnuit, ca şi în cazul mănăstirilor.

Dacă un jucător plasează un cartonaş cu o sectă, acesta poate aşeza un supus şi pe câmp,
pe drum sau în oraş în loc să îl plaseze pe sectă.

Contele din Carcassonne (12 cartonaşe şi un pion din lemn)

Înainte de joc, cele 12 cartonaşe de oraş se aşază în mijlocul mesei după cum arată imagi-
nea. Acest oraş, Carcassonne, este acum punctul de plecare al jocului. Cartonaşul normal de
start se scoate din joc, acesta nu va mai fi folosit.

În oraş există patru cartiere: 1 – Castelul; 2 – Târgul; 3 – Fierăria; 4 – Catedrala. Pionul din
lemn, contele, se aşază pe cartierul care conţine castelul, iar jocul începe în mod obişnuit.
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Supuşii din oraş

De fiecare dată când un jucător declanşează o rundă de evaluare (calcularea punctelor) şi
în urma acestei acţiuni cel puţin unul dintre adversarii săi câştigă puncte, iar jucătorul care
a aşezat cartonaşul nu a câştigat nimic, la sfârşitul turului său, jucătorul care a plasat carto-
naşul poate aşeza 1 supus din propria sa rezervă pe un cartier la alegere. În cazul în care
jucătorul declanşează simultan mai multe evaluări, doar atunci poate profita de această po-
sibilitate, dacă nu a câştigat puncte în niciuna dintre aceste evaluări. Într-un tur, jucătorul
poate aşeza un singur supus în Carcassonne.

Dacă pe parcursul jocului se completează o regiune (se termină construirea unui oraş, a
unui drum sau a unei mănăstiri), jucătorilor le este permis să îşi mute supuşii din cartie-
rul corespunzător în regiunea respectivă înainte de calcularea punctelor. (Excepţie: Contele
se află în cartierul respectiv – vezi mai jos.) Aşadar, în acest mod se pot plasa supuşi în re-
giuni ocupate. După aceasta urmează evaluarea.

Supuşii pot fi mutaţi în modul următor:

• din castel în oraşul evaluat
• de la fierărie pe drumul evaluat
• din catedrală în mănăstirea evaluată
• din târg pe câmpul evaluat

(Supuşii din târg pot fi mutaţi doar la sfârşitul jocului.)

Cum îşi mută jucătorii supuşii din Carcassonne?

Jucătorul din stânga celui care a declanşat evaluarea începe, după care urmează ceilalţi ju-
cători în sensul acelor de ceasornic. Jucătorul care a declanşat evaluarea va fi ultimul care
îşi mută supuşii. Fiecare jucător îşi mută de la 0 până la toţi supuşii săi din cartierul cores-
punzător în regiunea care tocmai este evaluată. După aceea se evaluează în mod normal
regiunea respectivă.

Supuşii care nu au fost mutaţi rămân deocamdată în Carcassonne. Supuşii din Carcassonne
pot fi mutaţi doar după regulile descrise mai sus. Aceştia nu pot fi scoşi din Carcassone
după plac.

Contele

De fiecare dată când un jucător plasează un supus în Carcassonne, el poate muta
contele pe oricare dintre cele patru cartiere din Carcassonne. Din cartierul unde stă
contele nu poate fi mutat niciun pion.

Exemplu: Se evaluează un oraş şi contele se află în castel. Niciun jucător nu îşi poate muta supuşii din
castel şi să îi aşeze pe oraşul care este evaluat.
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Supuşii din cartierul respectiv rămân la locul lor până când contele este mutat într-un alt
cartier. Contele stă întotdeauna în unul dintre cele patru cartiere ale oraşului – niciodată nu
părăseşte Carcassonne!

Situaţii speciale legate de extensiile jocului de bază

Prima extensie: Şi supuşii mari pot fi plasaţi în Carcassonne. Când un supus mare este mu-
tat din Carcassonne, acesta are aceeaşi valoare ca doi supuşi mici.

A doua extensie: Negustori şi constructori: Dacă un jucător poate executa un tur dublu da-
torită constructorului său şi îndeplineşte în amândouă etape cerinţele prevăzute, poate aşeza
câte un supus în Carcassonne în amândouă etape ale turului dublu.

Râul II (12 cartonaşe)

Râul se plasează la începutul jocului. Cartonaşul normal de
start se scoate din joc, acesta nu va mai fi folosit. Izvorul,
ramificarea şi lacul cu vulcan se pun deoparte, restul
cartonaşelor cu râu se amestecă cu faţa în jos.

Izvorul se aşază în mijlocul mesei. Cel mai tânăr jucător plasează ramificarea în continuarea
izvorului. După aceea, jucătorii trag pe rând câte un cartonaş cu râu şi îl aşază în stânga
sau în dreapta, în continuarea unuia dintre braţele râului. După ce toate celelalte cartonaşe
cu râu au fost plasate, se aşază vulcanul.

Cartonaşele cu râu pot fi plasate după plac, cu două excepţii: întoarcerile de 180˚ sunt inter-
zise, precum şi unirea celor două braţe ale râului.

Ca şi în jocul de bază, fiecare jucător poate plasa supuşi, dacă doreşte. Pe râul propriu-zis
nu se pot aşeza supuşi.

Jucătorul care aşază vulcanul nu are voie să plaseze un supus pe acest cartonaş, el execută
însă încă un tur începând jocul normal (cu cartonaşele normale).

Dacă jucaţi fără extensiile corespunzătoare, hanul, turma de porci şi vulcanul nu au nicio
semnificaţie.

Turma de porci aduce ţăranului, căruia îi aparţine câmpul, încă 1 punct pentru
fiecare oraş. Acest bonus este unul suplimentar pe lângă bonusul obişnuit din
extensia Negustori şi Constructori.

Hanul de lângă lac. Vezi
regulamentul primei extensii
(Hanuri şi catedrale).

Vulcanul. Vezi regulamentul
extensiei Prinţesa şi balaurul.
Jucătorul care plasează acest
cartonaş poate executa pe loc
încă un tur.
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