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Cu această colecție într-o cutie mare le urăm bun venit  
tuturor fanilor acestui joc clasic .

Acesta este pachetul ideal de pornire în lumea CARCAssoNNe. 

Nu vă speriaţi de amploarea regulamentului de joc! Începeţi pur şi simplu 
o partidă cu jocul de bază şi renunţaţi deocamdată la ţărani.

În cea de-a doua partidă puteţi apoi introduce şi ţăranii. În partidele ulterioare 
introduceţi mai întâi extensia nr . 1 (Hanuri şi catedrale), apoi extensia nr . 2 

(Negustori şi constructori). Aveţi şi posibilitatea să utilizaţi doar anumite elemente din 
extensii (de exemplu meeple-ul mare din extensia 1 şi constructorul din extensia 2). 

Râul şi Abatele sunt extensii mărunte pe care le puteţi integra în joc după plac. 
Iar după ce aveţi ceva experienţă, puteţi arunca o privire asupra mini-extensiilor . 

Niciuna dintre mini-extensii nu este prea complicată în sine, însă combinate pot crea 
în joc situaţii destul de complexe. 

Aveţi şi posibilitatea să utilizaţi simultan toate extensiile disponibile în acest 
Big Box. O asemenea partidă durează aproximativ 90-120 de minute şi 

vă va solicita toate abilităţile. 

În afară de acestea mai există o mulţime de alte extensii în lumea Carcassonne!

Vă dorim distracţie plăcută. Jucaţi, experimentaţi şi combinaţi!
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un joc ingenios pentru 2 – 6 jucători de peste 7 ani.
oraşul Carcassonne din sudul Franței este celebru pentru fortificațiile sale fără de pereche, ridicate în timpul 

Imperiului Roman şi în epoca cavalerilor medievali . Jucătorii şi suitele lor se aventurează să-şi găsească norocul 
pe drumurile, în oraşele, la mănăstirile şi pe câmpurile din jurul oraşului Carcassonne . De ei depinde soarta 

ținutului, iar iscusința cu care îşi pun în valoare supuşii în rolurile de tâlhari, cavaleri, călugări sau țărani 
le deschide calea spre succes .

Piesele şi structura jocului
Bine ai venit la Carcassonne! În acest regulament îţi prezentăm într-o clipită regulile simple ale acestui joc clasic al tim-
purilor noastre. Îndată ce ai citit acest regulament scurt, le vei putea arăta şi explica celorlalţi jucători cum funcţionează 
jocul. În timp ce pregăteşti jocul, îţi vom explica şi câte ceva despre piesele lui:

În cele din urmă să aruncăm o privire asupra supuşilor (meeple, 
a se pronunța: mi:pl), apoi am încheiat pregătirea jocului.  
În joc vei găsi 48 meepleși, câte 8 bucăţi în culorile galben, roșu, roz, 
verde, albastru și negru. 
Mai întâi, trebuie să împarţi tuturor participanţilor la joc (inclusiv ţie) 
câte 7 meepleși în culoarea pe care și-au ales-o. Aceștia vor alcătui 
rezerva fiecărui jucător.
Pe fiecare al optulea meeple îl depui pe căsuţa 0 de pe tabla de punctaj.

Mai există şi o tablă de punctaj: pe aceasta o pui la marginea suprafeţei de joc.

Cele 72 Cartonașe de teren arată 
drumuri, oraşe şi mănăstiri, situate toate 
pe un câmp.

cartonaş  
cu segment de  

oraş

cartonaş  
cu segment de 

drum

cartonaş  
cu o mănăstire

Toate cartonaşele au verso identic, numai cartonaşul de 
pornire are verso de culoare mai închisă, astfel încât să le 
putem identifica oricând cu uşurinţă.

cartonaş cu verso 
normal

cartonaş de pornire 
cu verso de culoare 

închisă

Începi pregătirea jocului aşezând cartonaşul de pornire (cel cu 
verso de culoare închisă) în mijlocul mesei de joc. 

Amestecă restul cartonaşelor şi depune-le pe masă în mai 
multe teancuri acoperite în aşa fel, încât să fie la îndemâna 
tuturor jucătorilor.

Mai multe 
teancuri de 

cartonaşe 
întoarse cu 
faţa în jos

faţa cartonașului 
de pornire

Pune la îndemâna tuturor 
cele 8 CARtoNAşe De 
PuNCtAJ 50/100. 
Veţi avea nevoie de acestea 
la evaluarea punctelor.

faţă verso

Supuşi (meeple)

Jocul de bază  aproximativ 35 de minute
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Desfăşurarea jocului

scopul jocului

Vom juca Carcassonne în sensul acelor de ceasornic. Cel mai tânăr jucător începe. Jucătorul care este la rând, execută 
întotdeauna acţiunile descrise mai jos în ordinea indicată. După aceea urmează la rând alt jucător etc. Mai întâi vom 
enumera acţiunile şi le vom explica pe rând. Le vom explica cu ajutorul străzilor, oraşelor şi mănăstirilor reprezentate pe 
cartonaşe. Care anume sunt acţiunile?

Înainte de a prezenta regulile, să clarificăm succint despre ce este vorba în Carcassonne şi care este scopul jocului?
Adversarii tăi şi cu tine veţi depune rând pe rând câte un cartonaş de teren pe suprafaţa de joc. Aşa veţi construi dru-
muri şi oraşe măreţe, veţi ctitori mănăstiri şi veţi munci câmpurile roditoare. 
Meepleșii voștri vor putea juca rolul de tâlhar, de cavaler, de călugăr sau de ţăran. Cu ajutorul lor veţi obţine puncte – 
atât pe parcursul jocului, cât şi la sfârşit. După o partidă fascinantă va trebui să efectuaţi o scurtă evaluare finală pentru 
a putea afla cine a reuşit să strângă cele mai multe puncte, câştigând jocul! Acum să începem…

Drumurile

Plasarea unui meeple:
După aceasta, jucătorul are  
posibilitatea să-şi ia din rezerva 
proprie un meeple şi să-l 
depună pe cartonaşul 
de teren tocmai plasat.

2

Plasarea unui cartonaş:
De fiecare dată jucătorul tre-
buie să tragă exact 1 cartonaş 
nou de teren pe care îl va 
ataşa cu cel puţin o la-
tură de suprafaţa de joc.

1

Declanşarea unei evaluări:
Jucătorul trebuie 
să efectueze toate 
evaluările pe care le-a 
declanşat prin 
ataşarea cartonaşului.

3

Pe cartonaşul pe care tocmai l-ai tras, poţi observa 3 drumuri 
care pornesc dintr-un sat. Ataşezi cartonaşul de cartonaşele 
deja expuse pe suprafaţa de joc. Trebuie să plasezi cartonaşul 
în aşa fel, încât să se potrivească cu teritoriile deja existente.

1 . Ataşarea cartonaşului de teren

Acesta este cartonaşul pe 
care tocmai l-ai ataşat. Dru-
mul se potriveşte cu drumul, 
câmpul cu câmpul, excelent!

După ce ai ataşat cartonaşul, ai posibilitatea să plasezi 
pe drumul de pe acest cartonaş un meeple drept 
tâlhar . Poţi însă proceda astfel numai dacă de-a lun-
gul drumului respectiv nu se află deja un alt tâlhar.

Drumul nu este încă finalizat, de aceea încă nu 
trebuie să evaluezi (acţiunea 3). Urmează la rând 
jucătorul din stânga ta.

Adversarul tău trage un cartonaş de teren şi îl 
ataşează. Pe drumul din dreapta satului staţionează 
deja un meeple (tâlharul tău), de aceea adversarul tău 
nu poate plasa acolo niciun meeple de-al lui. El se 
decide să-şi plaseze meeple-ul drept cavaler în oraşul 
de pe cartonaşul tocmai ataşat.

2 . Plasarea unui meeple drept tâlhar

Pe cartonaşul tocmai ataşat 
ţi-ai plasat acum un meeple 
în rolul de tâlhar. 
Pe acest drum nu s-a aflat până 
acum niciun alt meeple, aşa că 
acţiunea ta este regulamentară.

Drumul spre dreapta este deja ocupat, de aceea jucătorul 
albastru se decide să-şi plaseze meeple-ul drept cavaler în oraş.

Un drum trebuie evaluat în momentul în care este închis la ambele 
capete. Drumul trebuie să se termine întotdeauna fie într-un sat, 
într-un oraş, într-o mănăstire, fie trebuie să formeze o buclă. 
Ia să vedem, dacă este necesară o evaluare: Super, există o evaluare 
– drumul este închis la ambele capete!

Drumul tău este finalizat, deși cartonaşul a fost depus de 
adversarul tău. Fiecare cartonaş al drumului valorează câte 
1 punct . Drumul tău constă din 3 cartonaşe, de aceea primeşti 3 puncte.

3 . Declanşarea unei evaluări

1 2 3
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Excelent, deja ai înţeles cele mai importante reguli ale jocului. Acum să aruncăm o privire asupra celorlalte teritorii:

orașele

Mănăstirile

Aici putem observa rolul tablei de 
punctaj. Pentru ca să nu fie necesar să 
ţineţi minte toate punctele pe care le-aţi 
obţinut pe parcursul jocului, este suficient 
să avansaţi pur şi simplu cu un meeple pe 
tabla de punctaj. Avansează deci cu 
meeple-ul tău 3 paşi pe tabla de punctaj. 

După fiecare evaluare toţi meepleșii participanţi la acea evaluare se 
întorc în rezervele voastre personale.

Pe tabla de punctaj vezi un traseu închis pe care meeple-ul tău îl poate parcurge de mai multe 
ori succesiv. Când meeple-ul tău trece peste câmpul 0, îţi iei un cartonaş de punctaj şi îl depui 
în faţa ta cu numărul 50 în sus. Astfel toţi adversarii tăi pot vedea că ai acumulat deja 50 de 
puncte. După ce parcurgi traseul încă o dată, întorci cartonaşul de punctaj cu faţa cu 100 în sus. Dacă parcurgi şi 
pentru a 3-a oară traseul, depui în faţa ta un al doilea cartonaş de punctaj întors pe faţa cu 50. Şi aşa mai departe...

Retrage-ţi în rezervă tâlharul pentru care 
ai primit adineauri 3 puncte. Meeple-ul 
albastru rămâne pe suprafaţa de joc, deoarece 
nu a participat la evaluarea drumului.

Prima dată tragi un 
cartonaş în modul 
cunoscut, pentru a-l 
ataşa. Cartonaşul 
trebuie să se potri-
vească şi în cazul de 
faţă. Deci se poate ataşa și de un oraş 
încă nefinalizat.

1 . Atașarea unui cartonaș

Şi aici trebuie să verifici mai 
întâi, dacă se află deja vreun 
cavaler în oraş. În oraşul nos-
tru nu există nici-
unul, de aceea îţi 
poţi plasa aici 
un meeple drept 
cavaler.

2 . Plasarea unui meeple drept cavaler

Ai ataşat cartonaşul nou 
cu aşa iscusinţă, încât ai 
extins oraşul încă nefina-
lizat cu 1 cartonaş. Oraşul 
este încă neocupat, ai deci 

posibilitatea de 
a-ţi plasa acolo 
un meeple.

Acum avansăm puţin în joc şi presupunem că în runda următoare ai tras acest 
cartonaş. Se potriveşte, aşa că îl poţi ataşa de oraşul tău.

Cu aceasta ţi-ai finalizat teritoriul (în cazul de faţă oraşul). Când oraşul este 
înconjurat de ziduri şi nu mai prezintă niciun spaţiu gol, se consideră oraş 
finalizat. În acest oraş staţionează un meeple de-al tău, de aceea 
evaluezi oraşul şi obţii un număr de puncte.

Fiecare cartonaş dintr-un oraş finalizat valorează 2 puncte . 
suplimentar primeşti câte 2 puncte pentru fiecare blazon 
din oraş .

În consecinţă vei obţine 8 puncte! Meepleșii participanţi la evaluare se 
întorc și de această dată înapoi în rezervă - ca la orice evaluare.

3 . Declanşarea unei evaluări

2 4

8

6

Prima dată tragi ca şi 
până acum un cartonaş, 
pentru a-l ataşa. Şi acum 
cartonaşul trebuie să se 
potrivească. Mănăstirea 
se găseşte întotdeauna în centrul 
cartonaşului. În consecinţă, dacă vrei să 
ataşezi acest cartonaş, trebuie să ţii cont 
doar de teritoriile de pe marginile sale 
(ca şi până acum).

1 . Ataşarea cartonaşului de teren

În mănăstire îţi poţi 
plasa un meeple pe 
care îl vom denumi că-
lugăr. Scoţi meeple-ul 
din rezervă şi îl depui 
exact pe mănăstire.

2 . Plasarea unui meeple drept călugăr

Mănăstirea se găseşte întotdeauna  
în centrul cartonaşului. Poţi ataşa 
cartonaşul aici, ca să se potrivească 
câmpul cu teritoriul deja existent.
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Rezumat

Acum cunoşti cele mai importante reguli ale jocului Carcassonne şi poţi începe o partidă. 
Pentru a păstra vederea de ansamblu asupra detaliilor, să facem aici rezumatul celor mai importante informaţii:

Mănăstirea poate fi evaluată când este înconjurată din toate părţile de cartonaşe. 
Fiecare cartonaş valorează 1 punct (inclusiv cartonaşul cu mănăstirea). 

Pentru o mănăstire finalizată primeşti 9 puncte.

Ai posibilitatea să-ți plasezi un meeple, iar apoi să-l evaluezi şi să-l retragi  
în rezerva ta personală în cadrul aceluiaşi tur . 
Trebuie să procedezi întotdeauna  
în următoarea ordine:

  1. Cu noul tău cartonaş finalizezi un drum,  
un oraş sau o mănăstire.

  2. Îţi plasezi în teritoriul finalizat un tâlhar,  
un cavaler sau un călugăr.

  3. Evaluezi oraşul sau drumul, respectiv  
mănăstirea, adică teritoriul pe care tocmai  
l-ai finalizat şi îţi retragi meeple-ul în rezervă.

3 . Declanşarea unei evaluări

1

8

7

2

9

6

3

4

5

1.) Îţi ataşezi cartonaşul.

2.) Îţi plasezi meeple-ul 
pe drum.

Cu acest cartonaş mănăstirea 
este înconjurată complet de 

cartonaşe. Primeşti 9 puncte şi 
îţi retragi meeple-ul.

Plasarea, evaluarea şi retragerea unui meeple în cadrul unui singur tur

  1

  2

  3
3.) Îţi evaluezi drumul, 
obţii 3 puncte şi îţi 
retragi meeple-ul în 
rezervă.

 � Cartonaşul pe care l-ai tras trebuie ataşat întotdeauna în aşa fel, încât să aibă cel puţin o latură comună cu 
ţinuturile existente, și să se potrivească cu ele.

 � Dacă – în cazuri extrem de rare – nu poţi ataşa cartonaşul în niciun fel, aşează cartonaşul înapoi în cutie şi 
trage un cartonaş nou.

1 . Ataşarea cartonaşului de teren

 � Îţi poţi plasa meepleşii întotdeauna numai pe cartonaşul pe care tocmai l-ai ataşat pe suprafaţa de joc.
 � Trebuie să ţii cont de faptul că în acel teritoriu nu se poate afla niciun alt meeple.

2 . Plasarea unui meeple

 � Un drum se consideră finalizat, dacă la ambele capete ale sale se află un sat, un oraş sau o mănăstire, sau dacă 
drumul formează o buclă. Fiecare cartonaş cu drum valorează câte 1 punct.

 � Un oraş este considerat finalizat, dacă este înconjurat din toate părţile de ziduri şi dacă în interior nu mai este 
niciun spaţiu gol. Pentru fiecare cartonaş cu oraş şi pentru fiecare blazon din oraş se acordă 2 puncte.

 � O mănăstire se consideră finalizată în momentul în care este înconjurată din toate părţile de câte un 
cartonaş, în total 8 cartonașe. Pentru fiecare mănăstire finalizată se acordă 9 puncte.

 � Evaluarea se declanşează întotdeauna la sfârşitul turului jucătorului care este la rând. Pot obţine puncte toţi 
jucătorii care au meepleși plasaţi în teritoriul evaluat.

 � După fiecare evaluare fiecare jucător îşi retrage toţi meepleșii participanţi la evaluare.
 � Dacă la o evaluare participă mai mulți jucători, câştigătorul punctelor este jucătorul care deţine majoritatea 
meepleșilor staţionaţi pe drumul sau în oraşul evaluat. Dacă mai mulţi jucători au un număr egal de meepleși 
într-un teritoriu, toţi aceşti jucători obţin numărul integral de puncte.  
(Atenție: Cum se poate întâmpla acest lucru? Pe pagina următoare îţi prezentăm un exemplu detaliat.)

3 . Declanşarea unei evaluări
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Mai mulți meepleși într-un teritoriu
1a. Cu cartonaşul pe care l-ai tras, 
ai putea prelungi acest drum. Dar pe 
drum staţionează deja meeple-ul 
albastru, de aceea nu poţi plasa aici 
un meeple de-al tău.
Aşa că te decizi să-ţi 
ataşezi cartonaşul astfel 
încât să nu lege între 
ele cele două drumuri.

1b. Într-o rundă ulterioară tragi 
acest cartonaş şi îl ataşezi de 
drumul nefinalizat. Pe drumul 
acum unificat se află 2 tâlhari.
Cu această acţiune ai şi finalizat 
drumul, de aceea urmează 
o evaluare la care albastru şi cu 
tine veţi obţine fiecare câte 
4 puncte.

sfârşitul jocului şi evaluarea finală
Chiar şi jocul Carcassonne se sfârşeşte odată… Ce păcat... Dar dorim totuşi să aflăm cine a câştigat partida.
Jocul se sfârşeşte în momentul în care unul dintre jucători nu mai are la dispoziţie cartonaşe pe care să le tragă şi să 
le ataşeze. Mai urmează o scurtă evaluare finală, apoi determinaţi câştigătorul.

Din momentul în care se sfârşeşte jocul, doar teritoriile în care se mai află meepleși mai pot aduce puncte:
 � Pentru fiecare cartonaș cu drum se acordă câte 1 punct. Ca şi pe parcursul jocului.
 � Într-un oraș nefinalizat se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș cu segment de oraș, precum și pentru fie-
care blazon. Din păcate doar jumătate faţă de cele obţinute pe parcursul jocului.

 � Pentru fiecare mănăstire se acordă 1 punct, precum şi câte 1 punct pentru fiecare cartonaş adiacent . Ca şi pe 
parcursul jocului.

 � Fiecare câmp aduce 3 puncte pentru fiecare oraş limitrof finalizat (la marginea sau în mijlocul unui câmp). 
Aceasta este de fapt evaluarea ţăranilor – o amintim în acest loc doar pentru a vă oferi o privire de ansamblu completă. 
Dar deocamdată o puteţi ignora şi o veţi putea integra în jocul vostru după ce aţi jucat câteva partide. Vom explica 
rolul ţăranilor în pagina 8.

Pentru a păstra vederea de ansamblu în cursul evaluării finale, după evaluarea unui anumit teritoriu îndepărtaţi de 
pe suprafaţa de joc toţi meepleșii participanţi la acea evaluare.

În momentul în care aţi trecut pe tabla de punctaj punctele obţinute din evaluarea finală, aţi stabilit şi câştigătorul 
primei voastre partide de Carcassonne: acesta este jucătorul care a obţinut cele mai multe puncte. Felicitări!

Evaluare finală drumuri:  Tu primeşti 3 puncte pentru drumul 
nefinalizat (3 cartonașe cu drum).

Evaluare finală oraş:
Albastru obţine 3 puncte 
pentru oraşul nefinalizat 
(2 porţiuni de oraş, 1 blazon).

Evaluare finală oraş:
Verde obţine 8 puncte 

pentru oraşul mare 
nefinalizat (5 porţiuni de 

oraş, 3 blazoane).  
Negru nu primeşte 

nimic, fiindcă verde 
are 2 cavaleri staţionaţi 

în oraş şi deţine astfel 
majoritatea.

Evaluare finală mănăstiri:
Galben primeşte 4 puncte 
pentru mănăstirea neterminată 
(3 cartonaşe înconjurătoare şi 
cartonaşul cu mănăstirea).

2a. În speranţa de a-i 
şterpeli jucătorului 
albastru oraşul, îţi 
ataşezi cartonaşul cu 
oraş în această poziţie 
şi îţi staţionezi aici un 
meeple drept cavaler. 
Poţi proceda astfel, 
fiindcă această porţiu-
ne de oraş nu este legată de niciun oraş în care se află deja 
un cavaler. Dacă într-un tur ulterior vei trage cartonaşul 
potrivit, cu cei doi cavaleri pe care îi deţii îi vei putea lua 
jucătorului albastru oraşul. 

2b. Ai avut 
noroc şi ai tras 
cartonaşul potrivit. 
Uneşti toate 
porţiunile de oraş 
într-un oraş mare, 
finalizat. În acest 
oraş ai mai mulţi 
cavaleri decât 
albastru, de aceea doar tu vei obţine cele 10 puncte 
pentru oraşul finalizat. După aceea amândoi vă retrageţi 
meepleșii în rezervă.
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După ce ai jucat deja câteva partide de Carcassonne, îţi recomandăm să introduci și ţăranii în joc. Și aceştia fac parte 
din jocul de bază şi datorită lor, partida devine mai palpitantă!

Țăranii

Mai întâi tragi ca şi până acum un cartonaş, pentru a-l depune pe suprafaţa de joc.  
Cartonaşul trebuie să se potrivească şi acum cu teritoriile deja existente.  
Toate suprafeţele verzi din Carcassonne sunt câmpuri.

1 . Ataşarea cartonaşului de teren

Precum ai observat deja, 
din păcate ţăranii nu-ţi aduc 
puncte pe parcursul jocului, 
şi nici nu se întorc în rezerva ta. 
De aceea trebuie să-i utilizezi cu 
precauţie.

Să presupunem că partida 
a luat sfârşit şi am ajuns la 
evaluarea finală. Spre deosebire 
de celelalte teritorii din 
Carcassonne, pentru punctaj nu 
va conta numărul cartonaşelor, 
ci numărul oraşelor limitrofe. 
Fiecare oraş finalizat învecinat 
cu câmpul tău valorează 
3 puncte .

3 . evaluarea țăranilor

Pe câmpul mare, cucerit de jucătorul roșu și cel albastru, se găsesc cele 3 oraşe finalizate A , B  și C . La sfârşitul jocului ambii 
jucători primesc pentru ţăranii lor câte 9 puncte! Din păcate oraşul D  nu a fost finalizat, de aceea nu valorează nimic. 
Să vedem dacă mai trebuie să primească cineva puncte. Jucătorul galben şi cel negru au şi ei meepleși pe unul dintre câmpuri. 
Însă galben are un ţăran în plus pe acest câmp, de aceea este singurul care obţine puncte pentru cele 4 oraşe – în total 
12 puncte. Pe câmpul mic de la margine, jucătorul negru are un ţăran. Pentru cele două oraşe limitrofe finalizate – A  şi B  – 
jucătorul obţine 6 puncte.

Cu aceasta am elucidat şi rolul ţăranilor. Să recapitulăm succint informaţiile importante:
 � Ţăranii trebuie aşezaţi pe suprafaţa de joc în poziţia culcat .
 � Ţăranii aduc doar la sfârşitul jocului puncte, la evaluarea finală.
 � Pentru fiecare oraş finalizat care se învecinează cu câmpul tău primeşti 3 puncte .
 � Precum am observat la celelalte teritorii, şi țăranii pot fi „strecurați” pe câmpurile deja ocupate.
 � Şi aici sunt valabile regulile cunoscute: cine are cei mai mulți țărani pe un câmp, obţine toate punctele.  
Dacă mai mulţi jucători au un număr identic de ţărani pe un câmp, primesc toţi numărul integral de puncte.

Țăranul este un meeple pe care îl aşezăm pe câmp în poziţia 
culcat .
„În poziţia culcat?” Da, spre deosebire de tâlhari, cavaleri şi 
călugări, meepleșii de pe câmpuri trebuie aşezaţi în poziţia 
culcat. Această poziţie indică faptul că acest meeple nu se va 
mai întoarce în rezerva ta pe parcursul jocului şi că doar la 
sfârşitul partidei vei primi puncte pentru el. Mai multe 
detalii vei găsi la  3 . evaluarea țăranilor.
Trebuie desigur să ţii cont de faptul că pe teritoriul în care 
doreşti să-ţi plasezi ţăranul, nu se poate afla alt ţăran.
Câmpurile din Carcassonne sunt delimitate de oraşe şi de 
drumuri. În exemplul alăturat poţi vedea 3 suprafeţe de 
câmp distincte.

Câmpul de care ţi-ai ataşat adineauri cartonaşul este destul 
de mare. Se întinde de la cartonașul tău, de-a lungul drumu-
lui și până la orașul în care staţionează deja cavalerul tău.

2 . Plasarea unui meeple în rolul de țăran

A

B

C
D

3

4

1

2
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Împreună cu abatele integrăm în joc şi grădinile pe care probabil le-aţi observat deja pe unele cartonaşe.

Piesele extensiei
• 6 abaţi, câte unul în fiecare culoare

Pregătirea extensiei
Fiecare jucător primeşte abatele de cularea sa pe care îl depune în rezerva proprie.

Râul este prima mini-extensie care vă aşteaptă în Carcassonne. Acesta înfrumuseţează 
suprafaţa voastră de joc şi vă permite un start diversificat.

Piesele extensiei
Râul constă din 12 cartonaşe cu verso de culoare închisă şi înlocuieşte cartonaşul 
de pornire obişnuit. În această partidă nu veţi avea nevoie de cartonaşul de pornire 
obişnuit. De aceea îl veţi pune înapoi în cutie.

Pregătirea extensiei
Caută mai întâi cartonaşele „izvor”    şi „lac”  .  
Amestecă restul cartonaşelor şi aranjază-le într-un teanc acoperit.  
Apoi introdu lacul sub teanc şi aşază izvorul pe masă drept cartonaş de pornire.

Izvor

Lac

Râul vostru 
poate arăta 
de exemplu 
aşa.

Dacă ai depus un cartonaş cu o mănăstire sau cu o grădină, ai posibilitatea să plasezi pe cartonaş fie un meeple 
normal, fie abatele. Meeple-ul poate fi plasat după regulile cunoscute, în timp ce abatele trebuie aşezat fie pe 
o mănăstire, fie pe o grădină. 

2 . Plasarea unui meeple sAu a unui abate

Puteţi plasa meepleşii după regulile cunoscute. Însă nu aveți voie să vă plasaţi 
meepleşii direct pe râu.

2 . Plasarea unui meeple pe un cartonaş cu râu

Când ataşezi un cartonaş de teren cu o mănăstire sau cu o grădină, trebuie să urmăreşti ca şi până acum, 
ca acesta să se potrivească cu cartonaşele deja depuse.

1 . Ataşarea cartonaşului de teren

Trageţi rând pe rând câte un cartonaş de pe teancul  
cartonaşelor cu râu şi prelungiţi râul. 

La ataşarea cartonaşelor care alcătuiesc râul trebuie  
însă să fiţi atenţi să nu depuneţi succesiv 2 cartonaşe  
cu râu care să cotească în aceeaşi direcţie, aşa încât râul  
să formeze o buclă.

1 . Depunerea cartonaşelor care formează râul

Nu poţi ataşa 
cartonaşele în 

acest fel!

Grădină

abatele  nu prelungește jocul

râul aproximativ cu 3 minute mai mult

Dacă o mănăstire sau o grădină este înconjurată de 
8 cartonaşe, vei primi pentru abate 9 puncte, ca şi în 
jocul de bază. Grădina se evaluează ca o mănăstire.
Dincolo de acestea abatele mai are o însuşire aparte. 
Dacă în acțiunea nr . 2 Nu ai plasat niciun meeple 
pe suprafaţa de joc, ai posibilitatea să-ţi retragi 
abatele de pe suprafaţa de joc în rezervă. În această 
situaţie primeşti pe loc numărul de puncte pe care 
mănăstirea sau grădina îl valorează în momentul 
respectiv.

3 . evaluarea abatelui

Ataşezi un cartonaş cu 
drum, dar nu plasezi 
niciun meeple. 
În schimb îţi retragi în 
rezervă abatele pe care 
l-ai plasat anterior şi 
obţii 6 puncte pentru el. 
(1 punct pentru grădină, 
5 puncte pentru carto-
nașele din vecinătate)
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Hanuri și catedrale aproximativ cu 15 minute mai mult

Piesele extensiei
• 18 cartonaşe de teren (marcate cu ,) între acestea  6 cu han pe malul lacului  

şi 2 cu catedrală.
•	6	meepleşi	mari

Pregătirea extensiei
Amestecă noile cartonaşe de teren între celelalte cartonaşe de teren.

Notă referitoare la regulile extensiilor:
Pe paginile următoare îţi prezentăm celelalte extensii incluse în acest Big Box. 

Integrăm regulile noi în structura cunoscută a celor 3 paşi de până acum:
 1 . Ataşarea unui cartonaş de teren,  2 . Plasarea unui meeple și  3 . Declanşarea unei evaluări de puncte. 

În cazul în care unul dintre aceşti paşi nu se modifică în cadrul extensiei respective, nici nu-l vom mai aminti, 
pentru a menţine regulamentul cât se poate de simplu. În unele locuri, pentru a preveni posibilele neînţelegeri, 
vom menţiona totuşi şi pasul nemodificat. 

Desigur, regulile de bază suferă unele modificări în extensii, de aceea nu toate regulile se potrivesc întotdeauna perfect 
în cadrul unui pas anume. Cu toate acestea considerăm că este rezonabil să le integrăm în ritmul obişnuit al jocului. 

evaluarea unui drum cu han
Dacă unul dintre voi finalizează un drum pe care se află unul sau mai multe hanuri, primești pentru tâlharii tăi 
de pe acest drum câte 2 puncte pentru fiecare cartonaș cu drum (în locul unui punct în mod obișnuit).

AteNȚIe! Dacă până la sfârşitul partidei nu reuşeşti să finalizezi un drum pe care se află unul sau mai multe hanuri, 
pentru acel drum, din păcate, nu vei primi niciun punct .

3 . Declanşarea unei evaluări

Acest drum valorează 10 
puncte pentru tine, 
fiindcă este alcătuit din 5 
porţiuni şi de-a lungul lui 
se află 1 han.

Evaluare finală drumuri: acest 
drum nu este finalizat, de aceea 
pentru drumul cu han nu primeşti 
niciun punct. 

Şi pentru acest drum 
primeşti 10 puncte, deşi 
de-a lungul lui se află 
2 hanuri. 

evaluarea oraşului cu catedrală
Dacă finalizezi un oraş în care se află una dintre catedrale 
(sau ambele), primești câte 3 puncte (în loc de 2)  
pentru fiecare cartonaş  
din oraș şi pentru fiecare 
blazon .

AteNȚIe! Dacă până la sfârşitul partidei nu reuşeşti să 
finalizezi oraşul în care se află una sau cele două catedrale, 
pentru acel oraş, din păcate, nu vei primi niciun punct . €

Pentru acest oraş 
primeşti un 
număr grandios de 
27 puncte. 
9 x 3 = 27 puncte  
(7 cartonaşe şi 
2 blazoane). 

Evaluare finală oraş: 
În acest oraş se află 

o catedrală, dar deoarece 
orașul nu este finalizat, 

nu primeşti niciun punct. 

Cartonaşele cu hanuri şi cu catedrale
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Pe acest cartonaş se află 
patru cartiere separate, 
precum şi o grădină 
pe câmpul din mijloc.

Hanul contează pentru drumurile care 
se îndreaptă spre stânga şi spre dreapta, 
dar nu şi pentru drumul îndreptat în jos.

Aici îți explicăm câteva detalii de pe noile cartonaşe de teren .

Mânăstirea închide 
capetele ambelor 
drumuri.

Câmpul se sfârşeşte în acest 
colţ.

Nu ai voie să-ţi plasezi tâlharul pe 
drumurile scurte care duc spre oraş. 
Aceste drumuri există numai pentru a 
delimita câmpurile. 
Intersecţia închide drumurile în ambele 
direcţii.

În locul unui meeple obișnuit, acum ai posibilitatea să-ţi plasezi un meeple mare – după regulile cunoscute.

2 . Plasarea unui meeple

Dacă are loc o evaluare în teritoriul în care ai meeple-ul mare, atunci acesta are valoarea a 2 meepleşi obișnuiţi. 
(Ca și cum ai fi plasat 2 meepleşi obișnuiţi.)
Atenție! Să ne amintim de faptul că toţi jucătorii care deţin un număr egal de meepleşi într-un teritoriu, primesc în 
mod egal numărul maxim de puncte. Dacă ai într-un teritoriu mai mulţi meepleşi decât fiecare din adversarii tăi, 
tu vei încasa toate punctele, iar adversarii tăi nu vor primi nimic. După evaluarea teritoriului finalizat, meeple-ul 
cel mare se întoarce în rezerva ta ca şi orice alt meeple, şi începând cu turul următor îl vei putea utiliza din nou.

Dacă îţi utilizezi meeple-ul cel mare drept țăran (vezi pagina 8), acesta va rămâne pe suprafaţa de joc până la 
sfârşitul partidei – ca şi ceilalţi ţărani. El valorează cât 2 ţărani obișnuiţi.

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte cu ajutorul meeple-ului mare

Ţi-ai plasat meeple-ul mare drept 
ţăran pe câmp. Albastru are staţionat 
pe acel câmp doar un meeple obișnuit. 
De aceea tu vei primi cele 9 puncte 
pentru cele 3 oraşe finalizate.

Meeple-ul cel mare
La începutul partidei, fiecare dintre jucători îşi depune în rezervă meeple-ul cel mare de culoarea sa. 

În oraş se află meeple-ul tău mare, jucătorul negru 
are staţionat aici doar un meeple obișnuit.  
Acest lucru înseamnă că tu deţii majoritatea în acest 
oraş, și obţii astfel numărul maxim de 8 puncte, 
iar Negru rămâne, din păcate, cu mâinile goale.

Cu acest cartonaş, ai finalizat orașul.

În acest oraş se află meeple-ul tău mare, iar 
Negru are aici 2 meepleşi normali. În situaţia 
de faţă sunteţi amândoi majoritari în acest 
oraş şi amândoi primiţi cele 12 puncte echiva-
lente cu valoarea oraşului.

Cu acest cartonaş jucătorul Negru finalizează oraşul.
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Mănăstirea împarte dru-
mul în 3 porțiuni de 
drum separate, iar 
drumurile împart câmpul 
în 3 părţi.

Pe acest cartonaş se găsesc 
3 cartiere separate . În afară de 
acestea, în mijloc există un câmp 
care de asemenea poate fi ocupat 
de un ţăran.

Piesele extensiei
•	24	de	cartonașe	de	teren	(marcate cu )  

dintre acestea 9 cu vin, 6 cu grâu, 5 cu postav

•	6	porci

negustori şi constructori aproximativ cu 15 minute mai mult

Acest pod nu este intersecție, nici sat .  
Unul dintre drumuri se îndreaptă fără 
întrerupere de la stânga la dreapta, iar celălalt 
de sus în jos. Câmpurile sunt separate de 
drumuri: pe cartonaş există 4 câmpuri separate.

•	20 de jetoane cu mărfuri  
(9x vin, 6x grâu și 5x postav)

•	6	constructori

Pregătirea extensiei
Amestecă noile cartonaşe de teren între celelalte, apoi aranjează-le în modul obişnuit în mai multe teancuri 
acoperite pe care le depui pe masă.

Unul dintre drumuri se termină 
în oraş, celălalt la căsuță . 
Câmpurile sunt separate de 
drumuri: pe cartonaş există 
3 câmpuri separate.

evaluarea unui oraş cu simboluri de mărfuri
Dacă tu sau un adversar de-al tău finalizaţi un oraş cu unul sau mai multe simboluri de mărfuri, se întâmplă 
următoarele: 
1.) Evaluezi oraşul în modul obişnuit.
2.)  Jucătorul care a finalizat orașul prin atașarea unui cartonaș devine negustorul din acest oraș. El primește 

pentru fiecare simbol de marfă din orașul finalizat câte un jeton cu marfa respectivă din rezerva generală.  
Poţi fi tu însuţi acest jucător.

Nu contează dacă jucătorul care a finalizat orașul are vreun cavaler staţionat în acest oraș. De fapt, nu contează 
dacă există sau nu vreun cavaler staţionat în acest oraș. Jetoanele de marfă sunt acordate oricum.

Jetoanele de mărfuri obţinute le ţii în faţa ta la vedere până la sfârşitul partidei.

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte

Tu finalizezi oraşul. 
Pentru oraș Albastru primește 10 puncte.  
Pe lângă acestea, tu ca negustor primeşti  
1 jeton cu vin şi 2 jetoane cu grâu.

Jetoanele cu mărfuri

Noile cartonaşe de teren
Noile cartonaşe de teren au câteva particularităţi de care trebuie să ţineţi cont.
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evaluarea jetoanelor cu mărfuri la sfârşitul partidei
La sfârşitul partidei evaluaţi jetoanele cu mărfuri. Dacă ai adunat cele mai multe jetoane cu mărfuri de un anumit 
tip (vin, grâu sau postav), obţii puncte pentru acestea. Pentru fiecare majoritate la mărfurile de un anumit tip se 
acordă câte 10 puncte. În caz de egalitate, toţi cei implicaţi vor obţine numărul integral de 10 puncte.

Constructorul și porcul
Constructorul şi porcul sunt pioni speciali şi au alte caracteristici decât meepleşii obişnuiţi. Înainte de începutul 
partidei trebuie să îi depui în rezerva ta.

Constructorul va avea următorul efect pe parcursul jocului:

Puncte: 10 0 10 

Puncte: 10 10 10 

Exemplu pentru o partidă în doi:
Tu obţii 20 de puncte,  
Albastru primeşte 30 de puncte.

Poţi să-ţi plasezi constructorul pe cartonaşul tocmai 
ataşat în locul unui meeple normal, dar numai pe 
un drum sau într-un oraş. Însă în teritoriul în care 
doreşti să-ţi plasezi constructorul, trebuie să se afle 
deja cel puțin un meeple propriu .

Constructorul tău se va întoarce în rezerva ta de fiecare dată când pe drumul sau în orașul în care este staţionat 
nu se mai află niciun meeple de-al tău. Acest lucru se întâmplă în general după o evaluare, dar în cazul unor alte 
extensii se poate întâmpla şi în alte condiţii.

2 . Plasarea unui constructor

Pe drum se află deja 
un tâlhar de-al tău, 
deci poţi aşeza 
constructorul  
pe acest drum.

DeR BAuMeIsteRConstructorul

Detalii suplimentare despre constructor
(Acestea sunt reguli speciale. De aceea este cel mai bine 
dacă le citeşti doar în momentul în care ai nedumeriri. 
Toate explicaţiile sunt valabile atât pentru oraşe, cât şi 
pentru drumuri, deşi în exemple ne referim doar la 
drumuri. Trebuie doar să înlocuieşti în gând cuvântul 
„drum” cu „oraş” şi cuvântul „tâlhar” cu „cavaler”.)

•  Poţi aşeza câte un meeple atât pe primul cartonaş, 
cât şi pe al doilea cartonaş . Dacă finalizezi drumul 
cu primul cartonaş, îţi poţi plasa de exemplu pe al 
doilea cartonaş constructorul pe care tocmai l-ai re-
tras de pe suprafaţa de joc (vezi exemplul alăturat).

•  Nu există reacție în lanț . Dacă îţi ataşezi cel de-al 
2-lea cartonaş din nou de dru mul pe care se află con-
structorul tău, nu mai ai voie să tragi şi un al 3-lea 
cartonaş.

Dacă într-un tur ulterior ataşezi un cartonaş 
de un drum sau de un oraş în care este staţionat 
constructorul tău, mai întâi îţi termini turul 
obişnuit. După aceea ai dreptul la încă un tur 
complet, trăgând un cartonaş, plasând un 
meeple şi declanşând eventual o evaluare.

1 . Ataşarea unui cartonaş de teren şi efectuarea unui tur dublu

a   Ataşezi  un cartonaş, prelun-
gind astfel drumul pe care se 
află constructorul tău, însă 
de această dată nu plasezi 
niciun meeple.

B   După aceea tragi un cartonaş 
nou, îl ataşezi şi plasezi pe 
acesta un meeple.

3b3a

al 2-lea cartonaș

Aici încă un exemplu care cuprinde mai multe acţiuni şi care îţi 
prezintă cum poţi efectua cu constructorul tău un tur dublu.

Turul 1 :  Îţi plasezi un tâlhar.
Turul 2 :  Îţi plasezi constructorul 

lângă tâlhar.

Turul 3a :  Acum finalizezi drumul și îţi plasezi cavalerul 
în oraş. Apoi evaluezi drumul şi îţi retragi atât 
tâlharul, cât şi constructorul.

Turul 3b :  Îţi ataşezi cel de-al 2-lea cartonaş şi îţi plasezi din 
nou constructorul pe acesta.

1 2

a B
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•  Dacă drumul rămâne nefinalizat, constructorul rămâne staționat acolo . Până când drumul rămâne nefina-
lizat, de fiecare dată, când ajungi la rând şi ai posibilitatea să ataşezi un cartonaş nou de acest drum, poţi efectua 
câte un tur dublu în modul descris mai sus.

•  Constructorul rămâne staţionat pe un drum, atâta timp cât pe acel drum se află cel puţin un meeple de-al 
tău. Dacă nu mai ai niciun meeple staţionat pe acel drum, îţi retragi constructorul în rezervă. 

•  Într-un tur dublu poţi executa de două ori următoarele acţiuni: 1. ataşarea unui cartonaş de teren, 
2. plasarea unui meeple și 3. declanşarea unei evaluări.

•  Pe un drum pot staţiona constructorii mai multor jucători.
•  Între tâlharul tău şi constructorul tău se poate afla un număr aleatoriu de cartonaşe de drum.
•  Îţi poţi plasa constructorul fie pe un drum, fie într-un oraş, dar niciodată pe un câmp sau într-o mănăstire.
•  Atât după ataşarea primului, cât şi după ataşarea celui de-al doilea cartonaş poate fi necesară o evaluare a punctelor.

Constructorul nu are nicio influenţă asupra regulilor de evaluare obişnuite. El Nu va fi luat în considerare la 
calcularea majorităţilor dintr-un anumit teritoriu. Însă după evaluare îţi vei retrage constructorul împreună cu 
meepleşii tăi în rezerva ta.

3 . Declanşarea unei evaluări

În loc să plasezi un meeple, îţi poţi plasa 
porcul pe unul dintre câmpurile de pe 
cartonaşul tocmai ataşat. Însă îţi poţi plasa 
porcul numai pe un câmp pe care se află deja 
cel puţin 1 ţăran de-al tău.
Îţi poţi plasa porcul chiar şi dacă pe câmpul respectiv se află deja porcul unui alt jucător.

În cazul în care în urma retragerii ţăranilor (acţiune posibilă în unele extensii), porcul tău ajunge să fie staţionat 
pe un câmp pe care nu se mai află niciun ţăran de-al tău, trebuie să îl retragi şi pe acesta în rezervă.

2 . Plasarea unui porc

Pe acest câmp se află deja 
un ţăran de-al tău, 
de aceea îţi poţi plasa 
porcul alături de acesta.

DAs sCHweINPorcul

Porcul rămâne pe acest câmp până la sfârşitul partidei. 
Porcul tău poate creşte valoarea oraşelor de pe acel câmp pentru ţăranii tăi. Pentru aceasta trebuie să deţii majori-
tatea pe câmpul pe care se află porcul tău. Porcul însuşi nu este luat în considerare la determinarea majorităţii.
Dacă deţii majoritatea, primeşti 4 puncte pentru fiecare oraș finalizat (în loc de cele 3 puncte obişnuite). 
Dar numai dacă este vorba de propriul tău porc. Porcii celorlalţi jucători nu intră în calcul la evaluările tale.

Indicație: Şi în cazul în care deţii majoritatea pe acel câmp împreună cu unul sau mai mulţi jucători, obţii 
datorită porcului mai multe puncte.

3 . evaluarea unui câmp cu porc la sfârşitul partidei

Pe acest câmp tu deţii majoritatea. Deoarece pe el 
se află și porcul tău, obţii câte 4 puncte pentru 
fiecare oraș finalizat aici.  
Ai finalizat 2 orașe, deci primești 8 puncte.   
Albastru nu deţine majoritatea, de aceea nu 
primeşte niciun punct.

Împreună cu Albastru şi cu Verde deţii majoritatea pe acest 
câmp. Pe acest câmp se află şi porcul tău roşu, precum şi 
porcul albastru, de aceea atât tu, cât şi jucătorul albastru 
obţineţi pentru fiecare oraş finalizat de pe acest câmp câte 
4 puncte. Fiecare dintre voi obţineţi 8 puncte pentru cele 
2 oraşe. Verde nu are porc, de aceea primeşte câte 3 puncte 
pentru fiecare oraş finalizat, adică în total 6 puncte.
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Jucătorii sunt meşteri artizani iscusiţi care aspiră la realizarea marelui vis al omenirii: zborul.  
Şi-au construit aripi, şi acum vor să le şi încerce. Dar este cam dificil de anticipat cât va dura zborul şi unde vor ateriza.

Piesele extensiei
• 8 cartonaşe de teren cu aparate de zbor (marcate cu ) • 1 zar special (cu valorile 1, 1, 2, 2, 3, 3) 

pregătirea extensiei
Amestecă cele 8 cartonaşe cu aparate de zbor între celelalte cartonaşe de teren şi pune zarul la îndemână.

Regele îşi recompensează supuşii care reuşesc să-şi extindă influenţa cu perspicacitate.  
Le trimite depeşe cu privilegii care le aduc şi mai multe bogăţii şi avantaje.

Piesele jocului
• 8 cartonaşe cu depeşe • 6 meepleşițe  

aparatele de zbor aproximativ cu 10 minute mai mult

depeșe aproximativ cu 15 minute mai mult

Dacă tragi un cartonaş de teren cu aparat de zbor, îl ataşezi după regulile cunoscute. După aceea poţi plasa pe 
drum sau pe câmp un meeple conform regulilor uzuale.

sAu îl poţi aşeza pe aparatul de zbor, cu intenţia de a-l introduce în joc. După ataşarea cartonaşului, aparatul de 
zbor indică într-o anumită direcţie (orizontală, verticală sau diagonală). Aceasta este direcţia în care meeple-ul îşi 
va lua zborul. Apoi arunci cu zarul. Rezultatul de pe zar indică distanţa pe care o va parcurge meeple-ul tău cu 
aparatul de zbor (distanţa de 1 - 3 cartonaşe în linie dreaptă). Supusul trebuie aşezat – dacă este posibil – pe 
cartonaşul indicat de zar. Poţi alege teritoriul pe care doreşti să-ţi plasezi meeple-ul.  

Trebuie să ai în vedere următoarele:
Meeple-ul poate fi plasat . . .
…  doar într-un teritoriu nefinalizat (drum, oraş sau 

mănăstire). 
…  chiar şi dacă teritoriul este deja ocupat de unul sau 

de mai mulţi meepleşi (ai tăi sau ai adversarilor). Ast-
fel se poate întâmpla ca de exemplu într-o mănăstire 
sau pe acelaşi cartonaş dintr-un oraş să se afle doi 
meepleşi. 

…  nu poate fi aşezat pe câmp, chiar dacă pe acel câmp 
în acel moment nu se află niciun ţăran.

…  nu poate fi plasat într-un loc în care nu se află car-
tonaş de teren .

Dacă nu-ţi poţi plasa meeple-ul (fiindcă în acel loc nu 
există decât teritorii finalizate şi câmpuri, sau fiindcă în 
acel loc nu s-a depus încă un cartonaş), trebuie să-ţi re-
tragi meeple-ul în rezervă. În acest tur nu ai posibilitatea 
să-ţi plasezi niciun meeple şi nici nu poţi introduce în joc 
vreun alt tip de pion.

2 . Plasarea unui meeple

Ataşezi un cartonaş cu aparat de 
zbor, stabilind direcţia zborului, 
apoi îţi plasezi un meeple pe 

aparatul de zbor. 
Arunci 3 cu zarul. 
Nu-ţi poţi plasa 
meeple-ul, fiindcă 
pe locul aterizării 
nu se află niciun 
cartonaş.

Cu un 2 ţi-ai fi putut 
plasa meeple-ul fie în 
mănăstire (deşi acolo 
se află deja un meeple 
albastru), fie în oraş (deşi acela este deja ocupat de 
galben), nu l-ai fi putut însă plasa pe drum, fiindcă acesta 
este deja finalizat. 

Ataşezi cartonaşul cu aparatul de zbor şi 
arunci 2. Trebuie să-ţi plasezi meeple-ul în 
oraş (lângă meeple-ul albastru), fiindcă pe 
câmp nu-l poţi plasa, iar drumul este deja 
finalizat.

faţă verso

Pregătirea jocului
Amestecă cartonaşele cu depeşe şi aşază-le întoarse cu faţa în jos (în teanc acoperit) lângă tabla de punctaj. 
Toţi jucătorii îşi aşază meepleşiţa lângă meeple-ul lor indicator de punctaj pe câmpul 0 de pe tabla de punctaj. 
În acest moment, fiecare jucător dispune pe tabla de punctaj de câte 2 meepleşi indicatori de punctaj .
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De fiecare dată când obţii puncte, ai posibilitatea să optezi cu care pion doreşti să avansezi pe tabla de punctaj. 
Primeşti o depeşă în cursul turului tău, dacă unul dintre meepleşii tăi indicatori de punctaj se opreşte pe un 
câmp de culoare închisă (0, 5, 10, 15, …) de pe tabla de punctaj. În această situaţie tragi cartonaşul superior de pe 
teancul cu depeşe şi îl întorci cu faţa în sus. Acum ai două posibilităţi, fie:
 • execuţi acțiunea indicată de depeşă,
FIe • îţi iei 2 puncte (indicate jos în cercul din partea dreaptă).
După ce ai executat una dintre cele două acţiuni posibile, introduci depeşa sub teanc, întoarsă cu faţa în jos. 

Descrierea depeşelor:

Alte reguli:
•  Trebuie să marchezi punctele obţinute pentru fiecare teritoriu evaluat cu doar unul din indicatorii de punctaj.
•  În fiecare tur de evaluare primeşti, când urmezi la rând, doar o singură depeşă, chiar şi dacă de exemplu în urma 

evaluării mai multor teritorii ambii tăi meepleşi indicatori de punctaj se opresc pe câte un câmp de culoare închisă. 
•  Poţi însă primi în urma punctelor obţinute dintr-o depeşă în cadrul aceluiaşi tur o nouă depeşă şi o poţi utiliza 

şi pe aceea. Iar din executarea acţiunii indicate poţi obţine o a treia depeşă, etc. 

IMPoRtANt: Poţi obţine depeşe numai când eşti tu însuți la rând . Nu primeşti depeşă, dacă indicatorul tău 
de punctaj se opreşte pe un câmp de culoare închisă datorită unei evaluări care a avut loc în turul altui jucător.
evaluarea finală
La sfârşitul partidei, fiecare jucător îşi adună înainte de evaluarea finală punctele pe care le indică cei doi 
meepleși indicatori de punctaj proprii. Apoi marchează cu unul dintre meepleşi suma obţinută şi returnează 
celălalt meeple în cutie. În cursul evaluării finale nu se mai primesc depeşe .

extensia Hanuri și catedrale:
Depeşa 1: Dacă ar fi acum sfârşitul partidei, un drum cu han la malul lacului ar valora 0 puncte.
Depeşa 2: Dacă ar fi acum sfârşitul partidei, un oraş cu catedrală ar valora 0 puncte.
Depeşa 5, 6: Meeple-ul mare este doar 1 cavaler şi numai 1 ţăran.

extensia Negustori și constructori:
tur dublu datorită constructorului: Poţi primi depeşe în fiecare parte a unui tur dublu, dacă unul dintre 
meepleşii tăi indicatori de punctaj se opreşte pe un câmp de culoare închisă.

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte

5 Câte 2 puncte pentru fiecare blazon 
Primeşti câte 2 puncte pentru fiecare 

blazon din fiecare oraş în care staţio-
nează cel puţin 1 cavaler de-al tău 
(nu trebuie să deţii majoritatea).

1 evaluează cel mai scurt drum: Primeşti puncte pentru un drum pe care staţionează cel puţin 
un meeple de-al tău (nu trebuie să deţii majoritatea). Primeşti numărul de puncte pe care l-ai 

primi pentru acest drum la sfârşitul partidei. Dacă există mai multe drumuri pe care staţionează 
meepleşi de-ai tăi, primeşti puncte pentru drumul pentru care conform regulilor referitoare la eva-
luarea finală ai primi cele mai puţine puncte. Meeple-ul tău rămâne pe loc, staţionat pe drum. 

2  Cel mai mic oraş: 
Echivalentă cu depeşa 1 
şi se referă la oraşe.

3  Cea mai mică mănăstire: 
Echivalentă cu depeşa 1 şi se 
referă la mănăstiri.

4 Mai ataşează 1 cartonaş:  
Mai tragi încă 1 cartonaş 

de teren şi îl ataşezi. Îţi poţi 
plasa un nou meeple conform 
regulilor obişnuite.

6 Câte 2 puncte pentru fiecare 
cavaler propriu: Pentru fiecare 

cavaler propriu (meeple staţionat 
într-un oraş), jucătorul primeşte 
câte 2 puncte. Cavalerii rămân în joc. 

7 Câte 2 puncte pentru fiecare țăran 
propriu: 

Pentru fiecare ţăran propriu (meeple 
staţionat pe un câmp) primeşti câte 
2 puncte. Ţăranii rămân în joc. 

8 evaluarea şi retragerea unui meeple: 
Îţi alegi unul dintre meepleşii tăi de pe suprafaţa de joc. Dacă deţii majoritatea în teritoriul 

în care este staţionat acel meeple, evaluezi teritoriul conform regulilor aplicabile pentru 
evaluarea de la sfârșitul jocului (dar numai tu obţii puncte). Îţi retragi meeple-ul în rezervă. Îţi 
poţi retrage şi un meeple pentru care nu obţii puncte.
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Acum poţi plasa un meeple . Dacă alegi să-ţi plasezi 
meeple-ul pe drum, trebuie să-l aşezi pe unul dintre 
cele 3 sau 4 capete de drum. Apoi iei un bac din 
rezervă şi îl depui pe lac în aşa fel, încât să facă legătura 
între două pontoane de pe lac. Acum, prin intermediul 
celor două pontoane, bacul leagă cele două capete de 
drum, formând un drum continuu. Dacă pontonul nu 
are bac, drumul se termină acolo. 

2 . Plasarea unui meeple şi a unui bac

Unele drumuri din jurul oraşului Carcassonne duc la mici lacuri pe care circulă bacuri.  
Bacurile fac legătura între drumuri, ba într-o direcţie, ba în cealaltă. O provocare nouă pentru tâlhari!

Piesele extensiei
• 8 cartonaşe de teren cu lac (marcate cu ) • 8 bacuri din lemn  

Pregătirea extensiei
Amestecă cele 8 cartonaşe cu lac între celelalte cartonaşe de teren. Pune bacurile la îndemână lângă suprafaţa de joc.

Bacuri aproximativ cu 15 minute mai mult

Succesiunea acţiunilor care trebuie efectuate în legătură cu un cartonaş cu lac este următoarea:  1 . Ataşarea carto-
naşului    2 . Plasarea unui meeple    3 . Plasarea unui bac    4 . Schimbarea direcţiei unui bac    5 . Evaluare

extensia Hanuri și catedrale: Lacul din această extensie nu are nicio legătură cu lacurile de lângă hanuri. Un drum 
care se întinde doar pe lângă un lac cu bac, valorează numai câte 1 punct pentru fiecare cartonaş.

extensia Negustori și constructori: Dacă prelungeşti un drum numai prin schimbarea direcţiei unui bac de pe un 
drum pe care staţionează constructorul tău, nu îți este permis să efectuezi un tur dublu.

Dacă tragi un cartonaş de teren cu lac, îl ataşezi după regulile cunoscute.

1 . Ataşarea unui cartonaş de teren

Prelungirea drumurilor cu ajutorul bacurilor şi schimbarea poziției bacurilor
Când prelungeşti cu un cartonaş de teren un drum nefinalizat care duce la un bac, ai posibilitatea să schimbi direcţia 
bacului (eventual după ce ai plasat un meeple). Şi în acest caz trebuie să 
faci legătura între cele 2 capete de drum de pe acel cartonaş. Poţi schimba 
poziţia bacului şi astfel încât acesta să nu mai aibă nicio legătură cu dru-
mul prelungit mai înainte. Pornind de la cartonaşul depus mai înainte, 
poţi muta întotdeauna numai primul bac de pe parcursul unui drum. 

Caz special: Dacă cu cartonaşul de teren ataşat prelungeşti concomitent 
mai multe drumuri care au pe parcursul lor bacuri, poţi schimba pe fie-
care dintre aceste drumuri direcţia primului bac.

Alte reguli: Poţi schimba direcţia bacului doar o singură dată pe tur. 
Când ataşezi un cartonaş de teren cu lac de un drum cu bac, mai întâi 
îţi plasezi meeple-ul, apoi noul bac şi ulterior ai posibilitatea să 
schimbi direcţia unui bac (sau eventual a mai multora) situat(e) de-a 
lungul drumului prelungit adineauri.

1 . Prelungirea unui drum cu ajutorul unui bac

Îţi ataşezi cartonaşul. Poţi schimba direcţia pri-
mului bac de pe parcursul drumului (vezi 
săgeata cu linia întreruptă), rotindu-l din pozi-
ţia ❶ în poziţia ❷. Acum meeple-ul tău şi cel 
al lui Galben nu se mai află pe acelaşi drum.

❷  ❶

Dacă prin ataşarea cartonaşului cu lac 
şi prin plasarea bacului ai finalizat 
drumuri sau alte teritorii, acestea 
vor fi evaluate în mod obişnuit.

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte

❶ Ataşezi cartonaşul cu lac, plasezi un 
meeple şi ❷ apoi un bac. Cu aceasta 
finalizezi drumul jucătorului albastru, 
precum şi oraşul tău. ❸ Albastru primeşte 
3 puncte, tu primeşti 8 puncte.  
Amândoi vă retrageţi meepleşii.

 ❶❷ ❶ Ataşezi cartonaşul cu 
lac şi plasezi un meeple.
❷ Apoi aşezi bacul în 
aşa fel, încât să facă 
legătura între drumul 
tău nefinalizat şi 
drumul jucătorului 
albastru.

Bacul nu este fixat într-o poziţie anume. Pe parcursul jocului îi poţi schimba direcţia:

 ❶❷

❸
❸
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După aceea poţi plasa pe cartonaş un meeple după regulile obişnuite.

2 . Plasarea unui meeple

AUR!! Emoţiile sunt mari şi mulţi aventurieri vin ca să-şi însușească metalul preţios.  
Dar socotelile se încheie doar la sfârşit.

Piesele extensiei
• 8 cartonaşe de teren cu simbolul aurului (marcate cu ) • cartonaş de evaluare
• lingouri din lemn reprezentând aurul  

Pregătirea extensiei
Amestecă cartonaşele cu simbolul aurului între celelalte cartonaşe de teren şi pune lingourile de aur la îndemână.

Minele de aur aproximativ cu 10 minute mai mult

Dacă tragi un cartonaş cu simbolul aurului, ataşezi cartona-
şul după regulile obişnuite. Apoi trebuie să depui pe acest car-
tonaş, precum şi pe un cartonaş alăturat (chiar şi pe diago-
nală) câte 1 lingou de aur. Aşadar, când ataşezi un cartonaş cu 
simbolul aurului, vei depune de fiecare dată 2 lingouri de aur 
pe suprafaţa de joc. Ai şi posibilitatea să depui un lingou de aur 
pe un cartonaş pe care există deja lingou de aur dintr-un tur 
anterior. Lingourile de aur nu aparţin niciodată de un teritoriu 
anume, sunt întotdeauna valabile pentru toate teritoriile de pe acel cartonaş (vezi 3 . Declanşarea unei evaluări). 

1 . Ataşarea unui cartonaş de teren

Ataşezi cartonaşul cu 
simbolul aurului. Apoi 
depui 1 lingou de aur pe 
acel cartonaş şi încă 1 pe 
cartonaşul alăturat din 
stânga sus. 

Când finalizezi un teritoriu pe cartonaşele căruia se află 1 sau mai multe lingouri de aur, aceste lingouri de aur 
urmează a fi împărţite. Jucătorul care deţine majoritatea 
în teritoriul finalizat, îşi ia toate lingourile de aur de pe 
cartonaşele aferente. De un drum sau de un oraş finali-
zat aparţin toate cartonaşele pe care se află porţiuni ale 
drumului sau cartiere ale oraşului respectiv. De o mă-
năstire aparţine cartonaşul pe care se află mănăstirea, 
precum şi cele 8 cartonaşe înconjurătoare. 

egalitate: Dacă într-un teritoriu pe care se găsesc lingouri 
de aur majoritatea este deţinută de mai mulţi jucători, sau 
dacă se finalizează concomitent mai multe teritorii cu lingo-
uri de aur la care au dreptul mai mulţi jucători, atunci lingo-
urile vor fi împărţite după cum urmează: pornind de la ju-
cătorul activ, fiecare dintre jucătorii vizaţi îşi ia - în ordinea 
succesiunii din joc - câte 1 lingou de aur. Continuaţi, până 
când se epuizează toate lingourile de aur din acel teritoriu. 
Fiecare jucător îşi depune lingourile în faţa lui pe masă.

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte

evaluarea finală
Înainte de evaluarea finală returnaţi în cutie toate lingourile de 
aur care se află încă pe cartonaşele de teren. Ţăranii nu primesc 
lingouri de aur. 
După evaluarea finală, fiecare jucător evaluează lingourile de aur 
pe care le-a acumulat. Cu cât ai reuşit să aduni mai multe lingouri 
de aur, cu atât mai valoroase sunt acestea pentru tine. Punctele se 
atribuie conform tabelului alăturat; tabelul poate fi consultat şi 
pe cartonaşul de evaluare care poate fi depus pe masă. 

succesiunea acțiunilor care trebuie efectuate în legătură cu un cartonaş cu simbolul aurului este următoarea:
 1. Ataşarea cartonaşului cu simbolul aurului    2. Depunerea lingourilor de aur    3. Plasarea unui meeple
 4. Evaluarea teritoriilor finalizate    5. Împărţirea lingourilor de aur

Finalizezi oraşul şi îţi 
iei cele 3 lingouri de 
aur de pe cartonaşele 
care alcătuiesc oraşul 
tău.

Este turul tău şi finalizezi 
drumul. Tu şi jucătorul 
albastru aveţi dreptul să 
vă luaţi lingourile de aur 
de pe cartonaşele cu drum. 
Este rândul tău, de aceea 
tu eşti primul care îşi alege 
1 lingou de aur, apoi jucă-
torul albastru îşi ia şi el 
1 lingou, iar apoi tu îţi iei 
ultimul lingou. 

❷

 ❶❸

Exemplu:
Tu ai acumulat în 
partidă 102 puncte şi 
7 lingouri de aur. 
Lingourile de aur 
valorează 7 x 3 = 
21 puncte.  
Scorul tău final este de 
123 puncte.
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Ţinutul Carcassonne este vizitat de iniţiaţii în arta magiei. Datorită puterilor magicianului vor dăinui  
drumurile şi vor înflori oraşele, puterile vrăjitoarei sunt însă primite cu suspiciune de locuitori.

Piesele extensiei
• 8 cartonaşe cu simbolul magicianului (marcate cu )  •1 magician mov   •1 vrăjitoare portocalie 

Pregătirea extensiei
Amestecă toate cartonaşele de teren ale extensiei între celelalte cartonaşe. Pune la îndemână cei doi pioni magici. 

Magicianul și vrăjitoarea aproximativ cu 10 minute mai mult

Dacă tragi un cartonaş cu simbolul magicianului, îl ataşezi după regulile cunoscute. Trebuie să intro-
duci în joc, respectiv să muți magicianul sau vrăjitoarea încă înainte de a executa pasul 2 . Plasarea 
unui meeple . Aşezi unul dintre cei doi pioni pe un drum sau într-un oraş nefinalizat la alegerea ta (nu este 
obligatoriu să aşezi pionul pe cartonaşul tocmai ataşat). Nu ai însă voie să aşezi magicianul şi vrăjitoarea pe 
acelaşi drum sau în acelaşi oraş. Dacă magicianul şi vrăjitoarea se află deja în joc, iei unul dintre acești pioni şi îl 
repoziţionezi.
Important: După ce ai ataşat cartonaşul, trebuie să introduci în joc sau să muţi fie magicianul, fie vrăjitoarea. 
Dacă nu poţi introduce în joc sau muta nici magicianul, nici vrăjitoarea (fiindcă nu există drum sau oraş nefinali-
zat), trebuie să scoţi de pe suprafaţa de joc fie magicianul, fie vrăjitoarea.  

Caz special: Dacă după ataşarea unui cartonaş magicianul şi vrăjitoarea se află pe aceeaşi stradă sau în acelaşi 
oraş, trebuie să muţi imediat unul dintre cei doi pioni. Dacă în urma ataşării cartonaşului ai declanşat o evaluare 
de puncte, muţi pionul înainte de a efectua evaluarea.

1 . Ataşarea unui cartonaş de teren

Când evaluezi un drum sau un oraş în care se află un magician sau o vrăjitoare, aceşti pioni influenţează evalua-
rea după cum urmează:

• Magicianul aduce 1 punct în plus pentru fiecare cartonaş al teritoriului evaluat.
• Vrăjitoarea înjumătățeşte punctele (cu rotunjire în sus) pe care le obţii pentru teritoriul finalizat.

Dacă evaluezi un drum cu han la malul lacului sau un oraş cu catedrală, calculezi mai întâi punctajul luând în 
considerare hanul, respectiv catedrala, apoi împarţi suma obţinută în doi. 

Dacă la evaluare a participat şi un pion magic, atunci îndepărtezi pionul magic de pe suprafaţa de joc. Într-un tur 
ulterior îl poţi reintroduce în joc, după ce ataşezi un cartonaş de teren cu simbolul magicianului. 

evaluarea finală
La evaluarea finală, magicianul şi vrăjitoarea influenţează evaluarea drumurilor şi a oraşelor, ca şi în timpul jocului.

extensia Hanuri și catedrale: Pentru o stradă nefinalizată pe care se află un han la malul lacului, sau pentru un 
oraş nefinalizat în care se află o catedrală – teritorii care în mod normal valorează 0 puncte – în combinaţie cu 
magicianul se obţine în final câte un punct pentru fiecare cartonaş de teren (însă blazoanele din oraş valorează 
în continuare 0 puncte). 

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte

Evaluezi oraşul: Valoarea normală este de  
20 puncte (8 cartonaşe + 2 blazoane) x 2 = 20. 
Magicianul îţi aduce 8 puncte în plus  
(oraşul constând din 8 cartonaşe). 
Tu şi jucătorul albastru primiţi câte 28 puncte.

Sunt finalizate două drumuri.  
Drumul jucătorului albastru constă din  

5 cartonaşe. Albastru primeşte însă numai  
3 puncte (5 cartonaşe : 2 = 2,5,  

cu rotunjire în sus: 3) din cauza vrăjitoarei. 
Drumul tău constă din 3 cartonaşe. 

Tu primeşti 6 puncte datorită magicianului.

Poţi acum plasa după regulile cunoscute pe cartonaşul nou ataşat fie un meeple, fie un alt pion propriu.

2 . Plasarea unui meeple
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Acum poţi plasa pe cartonașul nou atașat fie un meeple, fie un alt pion propriu, după regulile cunoscute.

2 . Plasarea unui meeple

Ţinutul este prădat de haiduci care îşi cer tributul din orice câştig. Când cineva obţine puncte, haiducii întind mâna şi vor să profite şi ei.

Piesele extensiei
• 8 cartonaşe de teren cu simbolul haiducului (marcate cu )  • 6 pioni haiduci  

Pregătirea extensiei
Amestecă toate cartonaşele cu simbolul haiducului între celelalte cartonaşe de teren. Fiecare jucător îşi alege haidu-
cul de culoarea lui şi îl depune în rezerva proprie. 

Haiducii aproximativ cu 10 minute mai mult

Dacă tragi un cartonaş cu simbolul haiducului, îl ataşezi după regulile cunoscute. După aceea îţi poţi 
depune haiducul pe tabla de punctaj . Îţi poţi depune haiducul pe un câmp de pe tabla de punctaj 
pe care se află cel puţin un meeple indicator de puncte (sau o meepleşiţă) care aparţine unui adversar. 
Jucătorul care urmează după tine - şi care încă nu şi-a plasat haiducul - are acum ocazia 
să-şi plaseze şi el haiducul pe tabla de punctaj. Dacă ţi-ai plasat deja haiducul, ai acum 
posibilitatea să-l muţi. 

Exemplu: tu, albastru, galben şi verde jucaţi în această ordine. Tu tragi un cartonaş cu simbolul 
haiducului şi-ţi plasezi haiducul pe tabla de punctaj lângă meeple-ul albastru. Haiducii albastru 
şi galben se află deja pe tabla de punctaj, de aceea verde are acum ocazia să-şi plaseze şi el haiducul.

1 . Ataşarea unui cartonaş de teren

obținerea de puncte prin „tâlhărie”:
Când meeple-ul indicator de puncte al unui adversar avansează de pe câmpul pe care se află şi haiducul tău, tu, 
stăpânul haiducului, primeşti jumătate din numărul de puncte cu care avansează adversarul (rotunjit în sus). 
Adversarul primeşte numărul integral de puncte care i se cuvin. Avansezi cu meeple-ul tău indicator pe tabla de 
punctaj şi îţi retragi haiducul în rezervă.
Alte reguli
•  Dacă haiducul stă lângă un meeple indicator de puncte care avansează datorită unor puncte „tâlhărite”, nu 

primeşti jumătate din punctele acestuia, însă haiducul tău avansează împreună cu meeple-ul indicator de 
puncte al adversarului, pentru a-l putea „tâlhări” mai târziu. („Tâlharii nu-i jefuiesc pe tâlhari...”) 

•  Haiducul tău trebuie să accepte (cu excepţia punctelor „tâlhărite”) întotdeauna primele puncte care urmează a fi 
acordate. Nu ai voie să aştepţi, pentru a obţine la o evaluare ulterioară un număr mai mare de puncte. 

•  Dacă pe câmpul pe care staţionează haiducul tău se află mai mulţi meepleşi indicatori de puncte care obţin 
puncte în cadrul aceluiaşi tur, ai posibilitatea să optezi, din ale cui puncte doreşti să primeşti jumătate. 

•  Dacă pe acelaşi câmp se află mai mulţi haiduci şi un meeple indicator de puncte primeşte puncte în cadrul 
unei evaluări, toţi haiducii primesc jumătate din aceste puncte. 

• Nu este permis să tâlhăreşti propriul tău meeple indicator de puncte.

evaluarea finală
Dacă la sfârşitul partidei haiducul tău se află pe tabla de punctaj, primeşti 3 puncte pentru acesta şi îl retragi în 
rezervă.

3 . Declanşarea unei evaluări de puncte

Albastru obţine 4 puncte. Tu şi jucătorul verde 
primiţi pentru haiducii voştri câte 2 puncte. 
Haiducii sunt scoşi de pe tabla de punctaj.

Tu primeşti 5 puncte. 
Haiducul albastru te 
»tâlhăreşte« cu 
3 puncte. De aceea 
meeple-ul albastru 
avansează 3 câmpuri. 

Haiducul albastru este îndepărtat de pe tabla de punctaj. Haiducul 
galben ar putea primi acum doar puncte „tâlhărite“, de aceea avansează 
împreună cu albastru. Haiducul galben vă va „tâlhări“ mai târziu, fie 
pe tine fie pe albastru, în funcţie de cine va primi mai repede puncte. 

extensia Mini 2 – Depeşe: Dacă meeple-ul tău indicator de punctaj se opreşte în urma punctelor „tâlhărite” pe un 
câmp de culoare închisă, tragi un cartonaş cu depeşă.
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În lanurile de grâu apar forme misterioase care influenţează în mod straniu viaţa supuşilor din ţinut.

Piesele extensiei
• 6 cartonaşe de teren cu simbolul cercuri în lan (marcate cu )

Pregătirea extensiei
Amestecă toate cartonaşele cu simbolul cercuri în lan între celelalte cartonaşe de teren.

un tur al jocului 
Când tragi un cartonaş de teren cu simbolul cercuri în lan, execuţi un tur obişnuit cu 1. plasarea unui cartonaş de 
teren, 2. plasarea unui meeple și 3. declanşarea unei evaluări.

Notă: Cercurile în lan despart drumurile şi câmpurile. Nu-ţi poţi plasa meeple-ul direct pe un cerc din lan.

Cercuri în lan aproximativ cu 10 minute mai mult

După ce ţi-ai efectuat turul, decizi ce fel de acţiune vor executa toţi jucătorii participanţi, începând cu jucătorul 
din stânga ta. Aceste acţiuni pot fi:

4 . executarea unei acțiuni Cercuri în lan

a) …  posibilitatea de a adăuga un meeple 
propriu din rezervă lângă un meeple deja 
plasat pe un cartonaş de teren.

B) …  obligația de a retrage un meeple propriu 
de pe un cartonaş în rezerva proprie.sau

Atenție:
• trebuie să alegi una dintre opţiunile A sau B.
•  Simbolul de pe cartonaşul tras indică la ce categorie de meepleşi se referă această acţiune.

•  Dacă execuţi opţiunea A, poţi adăuga un meeple de-al tău doar într-un teritoriu în care se află deja cel puţin 
un meeple de-al tău de acest tip (ţăran lângă ţăran, tâlhar lângă tâlhar, cavaler lângă cavaler). 

•  Dacă un jucător nu poate executa acţiunea aleasă, fiindcă nu deţine meepleşi de tipul solicitat, nu execută acţi-
unea şi urmează la rând următorul jucător care execută şi el această acţiune. 

•  Fiind turul tău, eşti ultimul care execută acţiunea. Apoi este rândul următorului jucător cu un tur obişnuit. 

  simbolul „furcă” 
se referă la ţăranii  
(de pe câmpuri).

 simbolul „măciucă” 
se referă la tâlharii  
(de pe drumuri).

simbolul „scut” 
 se referă la cavalerii 
(din oraşe).

1   Ataşezi cartonaşul cu simbolul „scut“ şi plasezi un 
meeple pe cartonaş. Alegi acţiunea A. Fiecare 
jucător poate adăuga un cavaler lângă un cavaler 
de-al lui deja plasat. 

2   Verde plasează lângă cavalerul lui existent încă un 
cavaler.

3   Albastru nu are cavaleri, de aceea nu poate plasa 
unul nou. 

4   Tu plasezi un cavaler nou lângă cel plasat mai 
înainte. Nu poţi plasa niciun cavaler în oraşul de 
sus, fiindcă acolo nu există niciun cavaler.  
(Ai fi putut să-ţi plasezi cavalerul nou şi lângă 
cavalerul propriu din stânga sus.)

Exemplu pentru acțiunea A
1

4

2

1   Verde ataşează cartonaşul cu simbolul „furcă“ şi 
plasează pe acesta un meeple. Se evaluează oraşul, 
verde primeşte 4 puncte. Apoi optează pentru 
acţiunea B, fiecare jucător trebuie să-şi retragă câte 
un ţăran.

2   Albastru îşi retrage ţăranul.
3   Tu îţi retragi un ţăran.
4   Verde nu are ţărani, de aceea nu poate retrage 

niciunul.

Exemplu pentru  
acțiunea B

3

2

1
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Carcassonne, jocul de bază (72 de cartonașe de teren + 8 cartonașe de puncte)

s Aşa arată cartonaşul de start (verso de culoare închisă)

Multe cartonaşe au câte o mică ilustraţie. Literele din paranteze vă arată care sunt 
acestea. Acestea simbolizează:

H 3x | (G ; W)

I 2x | (G) J 3x | (W ; B ; K) K 3x | (W ; B ; E) L 3x M 2x | (G) N 3x | (G ; T) o 2x | (B ; K) P 3x | (W ; T)

Q 1x R 3x | (G ; T)

50 8x Față și verso

Hanuri și catedrale (18 cartonașe de teren)

eA 1x | (w) eB 1x | (G) eC 1x | (S) eD 1x ee 1x | ( B) eF 1x | (E) 

eG 1x | (T) eH 1x | (G) eI 1x eJ 1x | (W) eK 2x eL 1x 

eM 1xeN 1x eo 1x | (B) eP 1x | (T) eQ 1x 

s 2x | (T) t 1x 

Râul (12 cartonașe cu râu)

BB6F1 1x 

Korn1 1x 

Goldw 1x BB6F2 1x

Korn2 1x

BB6F3 1x BB6F4 1x | (E) BB6F5 1x | (t) BB6F6 1x

BB6F7 1x | (B)

Korn3 1x | (B)

Korn5 1x

BB6F8 1x

Korn4 1x

Korn6 1x

BB6F9 1x |(W ) BB6F10 1x | (G) BB6F11 1x BB6F12 1x

u8x| (G; 2x W;  
B; S)

V 9x|  (G; 2xW;  
B; 2xS)

w 4x X 1x

A 2x | (w) B 4x | (B ; E) C 1x | (T) e 5x | (G ; B) F 2x | (T) G 1x D 4x | (B ; S)

s

B |  gospodărie ţărănească

S | grajd pentru porci
T |  turn de apă

K | grajd pentru vite

E | grajd pentru măgari

G | grădină

W | tâlhar

Minele de aur
(1 cartonaş de evaluare)

Cercuri în lan
(6 cartonașe de teren)
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FlugF 1x | (W)

FlugA 1x FlugB 1x FlugC 1x | (S) FlugD 1x

HA 1x | (K) HB 1x | (W) HC 1x HD 1x He 1x HF 1x | (W) HG 1x | (S) HH 1x

Fluge 1x | (W) FlugG 1x | (B) FlugH 1x | (G) DepF 1x

DepA 1x DepB 1x DepC 1x DepD 1x

Depe 1x DepG 1x DepH 1x

HJ 1xHI 1x | (T) HK 1x | (G) HL 1x HM 1x HN 1x Ho 1x HP 1x

HQ 1x HR 1x Hs 1x Ht 1x | (B) Hu1x | (G) HV 1x Hw 1x HX 1x|(T)

FährF 1x

MaHeF 1x

FährA 1x

MaHeA 1x

FährB 1x

MaHeB 1x

FährC 1x

MaHeC 1x | (T)

FährD 1x

MaHeD 1x

GoldA 1x | (K)

RaubA 1x

GoldB 1x | (T)

RaubB 1x | (W)

GoldC 1x 

RaubC 1x | (S)

GoldD 1x

RaubD 1x |(G)

Fähre 1x

MaHee 1x | (G)

FährG 1x

MaHeG 1x

FährH 1x

MaHeH 1x | (B)

Golde 1x

Raube 1x

GoldF 1x | (W)

RaubF 1x

GoldG 1x

RaubG 1x

GoldH 1x

RaubH 1x | (T)

Minele de aur (8 cartonașe de teren)

Haiducii (8 cartonașe de teren)

Bacuri (8 cartonașe de teren)

Magicianul și vrăjitoarea (8 cartonașe)

Negustori și constructori (24 de cartonașe de teren + 20 de jetoane cu mărfuri)

Hwein  9x HKorn  6x Htuch  5x

Aparate de zbor (8 cartonașe de teren) Depeșe (8 cartonașe de teren) verso
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PIoNI

Meepleşi: Fiecare dintre aceşti pioni este un meeple.   

Pionii speciali nu sunt meepleşi. 

Pionii neutri/materialele neutre nu aparţin niciunuia dintre jucători. 
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Celelalte jocuri din portofoliul nostru: www .oxygame .ro

Importat și distribuit de 
Lineart SRL, Cluj-Napoca, 
str. Ion Meșter nr. 4, ap. 50 
www .oxygame .ro

Pentru elaborarea acestui regulament le mulţumim în mod deosebit doamnelor şi domnilor Marion 
Haake, Maik Neumann, Dieter Hausdorf, precum şi membrilor www .carcassonne-forum .de

Toate informaţiile despre Carcassonne sunt disponibile pe pagina noastră de web: www .carcassonne .de . 
Aici ţi se va răspunde la întrebările legate de joc, vei putea participa la jocuri cu câştig şi vei putea accesa 

toate informaţiile actuale referitoare la joc. 

oxygame

suCCesIuNeA ACȚIuNILoR DINtR-uN tuR

1 . AtAşAReA CARtoNAşeLoR De teReN

 DePuNeReA LINGouRILoR De AuR (Minele de aur) 

 
PLAsAReA sau MutAReA MAGICIANuLuI sAu A VRăJItoAReI (Magicianul și vrăjitoarea) 

  
PLAsAReA HAIDuCILoR pe tABLA De PuNCtAJ (Haiducii)

2 . PLAsAReA uNuI MeePLe, sAu A uNuI ALt PIoN

Plasarea 
 
meepleşilor (jocul de bază) sau  a abatelui (Abatele) sau  a meeple-ului mare (Hanuri și catedrale)

sau
Aterizarea unui 

 
 meeple normal sau  mare cu ajutorul unui  aparat de zbor (Aparate de zbor)

sau

Plasarea unui 
 
constructor sau a unui 

 
porc (Negustori și constructori)

sau

Retragerea 
 
abatelui (Abatele) 

apoi    PLAsAReA uNuI BAC (Bacuri)  apoi     sCHIMBAReA PozIȚIeI BACuRILoR (Bacuri)

3 . DeCLANşAReA uNeI eVALuăRI

Mutarea  meeple-ului indicator de punctaj (jocul de bază) sau  a meepleşiţei (Depeșe) pe tabla de punctaj

4 . DuPă eVALuARe

 ÎMPăRȚIReA LINGouRILoR (Minele de aur)  eXeCutAReA INstRuCȚIuNII DIN DePeşă (Depeşe) 

RetRAGeReA HAIDuCILoR (Haiducii)    eXeCutAReA ACȚIuNII CeRCuRI ÎN LAN (Cercuri în lan)


