
ARANY!! Nagy az izgalom, sokan érkeznek, hogy nemesfémeket 
keressenek. Azok értékére azonban csak a legvégén derülhet fény.

Tartalom   • 16 fából készült aranytömb  
• 8 aranyszimbólummal jelölt tájlapka (            jelöléssel)

Előkészületek  Az aranyszimbólummal jelölt tájlapkákat keverjük a 
többi tájlapka közé. Az aranytömböket készítsük a játék mellé. 

Játékmenet   A játékot a Carcassonne alapjátékának szabályai 
szerint játsszuk. Ha egy játékos aranyszimbólummal jelölt lapkát húz, a 
normál szabályok szerint lehelyezi azt. Ezután a lehelyezett lapkára és 
az egyik vele szomszédos lapkára (akár átlósan is) egy-egy aranytömböt 
kell helyeznie. Tehát minden lehelyezett aranylapka után 2 aranytömböt 
kell felhasználnunk. Aranytömböt olyan tájlapkára is helyezhetünk, 
melyre már egy korábbi körben lekerült egy vagy több aranytömb. Az 
aranytömböket sosem egy konkrét építményhez rendeljük, hanem a 
lapkán lévő összes építményhez fog tartozni. Ezután a játékos a rendes 
szabályok szerint lehelyezhet egy alattvalót.

Ha elkészül egy olyan építmény, melynek lapkáin van egy vagy több 
aranytömb, ezek az aranytömbök jutalmak lesznek. Az a játékos, aki 
többségben van az elkészült épületen, megkapja az összes aranytömböt 
az ahhoz tartozó lapkákról. Egy út vagy vár esetén azok a lapkák 
fognak hozzátartozni, melyeken az út vagy vár egy része látható. A 
templom esetén maga a templomlapka és a körülötte lévő 8 lapka fog 
hozzátartozni.

aranybányák
Mini   Az 4Klaus-Jürgen Wrede

AAA   kkkééékkk   llleee---
hhheeelllyyyeeezzz   eeegggyyy   
aaarrraaannnyyylllaaapppkkkáááttt...   
LLLeeerrraaakkk   eeegggyyy   
aaarrraaannnyyyaaattt   aaa   
lllaaapppkkkááárrraaa,,,
mmmaaajjjddd   eeegggyyy
mmmááásssiiikkkaaattt   aaazzz   eeegggyyyiiikkk   ssszzzooommm---
ssszzzééédddooosss   lllaaapppkkkááárrraaa...

AAA   pppiiirrrooosss   
bbbeeefffeeejjjeeezzz   eeegggyyy   
vvvááárrraaattt   ééésss   
eeelllvvveeessszzziii   aaa   
vvvááárrrlllaaapppkkkááákkk------
rrróóólll   aaa   hhhááá---
rrrooommm   aaarrraaa---
nnnyyyaaattt...



A lapka lehelyezésénél és az aranyak elosztásánál az alábbi sorrendet kell 
követnünk:
1. Aranylapka lehelyezése  2. Aranytömb lehelyezése  3. Alattvaló 
lehelyezése  4. Értékelés  5. Aranytömbök kiosztása
Ha egy aranyat tartalmazó épületen több játékos is van többségben vagy 
több aranyat tartalmazó épület egyszerre készül el, az alábbi sorrendet 
kell követnünk:  
Az aktív játékostól indulva az óramutató járását követve minden résztvevő 
játékos, aki arra jogosult, elvesz egy aranytömböt. Ez így megy addig, míg 
minden érintett aranytömb felvételre nem kerül. 

Az aranytömböket minden játékos 
nyíltan tartja maga előtt. A játék 
végén azok az aranytömbök, melyek 
a lapkákon maradtak, kikerülnek a 
játékból. A parasztokért nem jár 
aranytömb.

Az aranytömböket a játék végi 
értékelés után fogjuk kiértékelni. 
Minél több aranytömböt gyűjt egy 
játékos, annál többet fog érni egy 
aranytömb. A játék során ezt a 
táblázatot tartsuk szem előtt, és a 
végén ennek megfelelően osszuk ki 
a pontokat.
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KKKiiieee gggéééssszzzíííttt ééésss:::   AAA   gggaaabbbooonnnaaakkkööörrrööökkk::: 
Mindegyik Mini dobozában 
található egy lapka a 7. Mini 
kiegészítőhöz, A gabonakörökhöz. 
Ebből a kiegészítőből már egy lap-
ka is használható, de a legjobban 
6 lapkával játszható. Ennek 
szabályai aaa   wwwwwwwww...cccaaarrrcccaaassssssooonnnnnneee...dddeee 
oldalon találhatóak. 1	–	3	 	1

	 4	–	6		 	2
	 7	–	9	 	3	
	 10	 	4

vagy több

AAA   pppiiirrrooosss   aaazzz   aaakkktttííívvv   jjjááátttééékkkooosss,,,   aaakkkiii   éééppppppeeennn   
bbbeeefffeeejjjeeezzzeeetttttt   eeegggyyy   uuutttaaattt...   AAA   pppiiirrrooosss   ééésss   kkkééékkk   jjjááátttééékkkooosss   
iiisss   jjjooogggooosssuuulllttt   aaazzz   úúútttlllaaapppkkkááákkkooonnn   lllééévvvőőő   aaarrraaannnyyyaaakkkrrraaa...
AAAkkktttííívvv   jjjááátttééékkkooossskkkééénnnttt   eeelllőőőssszzzööörrr   aaa   pppiiirrrooosss   vvveeessszzz   eeelll   eeegggyyy   
aaarrraaannnyyyaaattt,,,   mmmaaajjjddd   eeegggyyyeeettt   aaa   kkkééékkk   ééésss   vvvééégggüüülll   aaa   pppiiirrrooosss
vvveeessszzziii   eeelll   aaazzz   uuutttooolllsssóóóttt...

❷

 ❶❸

  Aranytömb  Tömbönként
    járó pontok
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