
II. Extensia „Negustori şi constructori”
+ aprox. 15 minute

Piese suplimentare
• 24 de cartonaşe noi cu teren (marcate cu )
• 6 constructori şi 6 porci (câte 1 din fiecare culoare)
• 20 de cartonaşe cu produse (9x vin, 6x grâu, 5x pânză)

Reguli complementare

1. Aşezarea unui cartonaş cu teren

Noile cartonaşe cu teren se aşază după regulile de bază.

Trăsăturile specifice ale noilor cartonaşe:

Podul nu este o intersecţie. Un
drum trece neîntrerupt din stânga
în dreapta, celălalt din sus în jos.
Porţiunile de câmp sunt însă
despărţite. Cartonaşul de mai sus
are 4 porţiuni separate de câmp,
iar cel de jos are 3.

Mănăstirea împarte
drumul în 3 porţiuni.

Un drum se termină când ajunge
la oraş, celălalt se sfârşeşte când
ajunge la căsuţă.

Această carte conţine
3 cartiere separate.

2. Aşezarea unui supus

În loc de a aşeza un supus mic sau mare, fiecare jucător îşi poate plasa constructorul sau
porcul. Aceştia se aşază după următoarele reguli:

Constructorul

Aşezarea constructorului: Constructorul poate fi plasat doar pe cartonaşul tocmai aşezat, pe
un drum sau pe un oraş pe care există deja cel puţin un supus propriu.

Aşadar jucătorul trebuie să aşeze întâi în mod normal un supus pe un drum sau pe un
oraş, iar într-un tur viitor trebuie să extindă drumul sau oraşul, după care poate să îşi aşeze
constructorul pe cartonaşul respectiv.

• Pe acel drum sau în oraşul respectiv pot exista deja alţi tâlhari, cavaleri sau con-
structori ai altor jucători.
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• Între tâlhar şi constructor pot exista oricâte porţiuni de drum.
• Un constructor poate fi aşezat o dată pe un drum, o altă dată într-un oraş.
• Constructorul nu poate fi aşezat niciodată pe un câmp.

Efect: De fiecare dată când un jucător aşază un cartonaş cu teren continuând oraşul sau
drumul pe care jucătorul respectiv are deja un constructor, jucătorul poate îndeplini un tur
dublu, ceea ce înseamnă că după paşii obişnuiţi (aşezarea unui supus şi evaluare) jucătorul
trage încă un cartonaş cu teren, îl plasează, aşază încă un supus (dacă doreşte) şi dacă este
cazul, are loc o evaluare. După aceea se termină turul jucătorului respectiv.

• Nu există reacţii în lanţ. Dacă şi cu cel de-al doilea cartonaş se continuă drumul pe
care se află constructorul jucătorului, acesta nu poate trage un al treilea cartonaş.

• Dacă drumul nu se termină pe parcursul turului dublu, constructorul rămâne la lo-
cul lui. Atâta timp cât drumul este incomplet, jucătorul poate executa tururi duble
în modul descris mai sus. Când se termină drumul, tâlharul şi constructorul se re-
turnează jucătorului.

• Jucătorul poate plasa un supus atât pe primul, cât şi pe cel de-al doilea cartonaş
pe care îl aşază. Dacă drumul se completează cu primul cartonaş, jucătorul poate
aşeza, de exemplu, constructorul care tocmai i-a fost returnat pe cel de-al doilea
cartonaş.

• Constructorul nu se ia în calcul când se calculează majoritatea.

Plasarea porcului: Porcul poate fi aşezat numai pe cartonaşul tocmai plasat şi numai pe un
câmp pe care există deja cel puţin un ţăran propriu.

• Pe câmpul respectiv se pot afla deja ţărani sau porci ale celorlalţi jucători.

Efect: Porcii măresc valoarea oraşelor pentru ţărani.
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• Dacă se îndepărtează ultimul ţăran de pe câmpul pe care stă porcul, şi porcul se
returnează jucătorului. În afară de aceasta, porcul rămâne pe câmp până la sfârşitul
jocului.

• La evaluarea finală jucătorul primeşte câte 4 puncte în loc de 3 pentru fiecare oraş
punctat de pe câmpul respectiv. Acest lucru este valabil doar dacă jucătorul res-
pectiv este stăpânul acelui câmp. La determinarea stăpânului unui câmp se iau în
calcul doar ţăranii.

• Porcul nu se ia în calcul la calcularea majorităţii.

3. Evaluarea drumurilor, a oraşelor şi a mănăstirilor complete

Un oraş complet

Se termină un oraş cu produse. Dacă se termină un oraş care conţine unu sau mai multe
simboluri de produse, se întâmplă următorul lucru: Oraşul se punctează în mod obişnuit.
Jucătorul care a terminat oraşul primeşte câte 1 cartonaş corespunzător pentru fiecare simbol
de produse din oraş (el este negustorul oraşului).

Nu contează dacă jucătorul respectiv a avut cavaleri în oraş sau dacă au fost sau nu cavaleri
în oraş.

Evaluarea finală

Cartonaşele cu produse (acestea aduc puncte în plus). Jucătorul care are cele mai multe car-
tonaşe cu vin la sfârşitul jocului, primeşte 10 puncte. Această regulă este valabilă şi pentru
jucătorul cu cele mai multe cartonaşe cu grâu şi cu pânză. În caz de egalitate toţi jucătorii
implicaţi primesc 10 puncte.
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