
 

 

 INNHOLD 
• 24 nye landskapsbrikker (9 med vin, 6 med 

korn, 5 med tøy, 4 uten varer) 

• 20 vareskiver (9 x vin, 6 x korn, 5 x tøy) 

• 12 nye spillebrikker i 6 farger (1 gris og 1 
byggmester per spiller) 

• 1 stoffpose 
 
Händler & Baumeister kan bare benyttes sammen med 
Carcassonne og eventuelt den første utvidelsen til 
spillet. Alle spilleregler er som i Carcassonne, tilleggene 
blir forklart under. 
 
En by med varer blir ferdig 
Om en by med 1 eller flere varesymboler blir ferdigstilt, 
skjer følgende: Først blir byen poengberegnet på vanlig 
måte. Deretter får spilleren som fullførte byen 1 
vareskive per symbol. Han er, med andre ord, en 
handelsmann i byen. Skivene legges åpent foran 
spilleren. Det spiller i dette tilfellet ingen rolle om det 
fantes andre riddere i byen, eller om det fantes riddere i 
det hele tatt. 
 
Første eksempel: Rød fullfører byen. Blå får 10 poeng, 
rød får 2 røde kornskiver og 1 blå vinskive. 
 
Vareskiver 
Vareskiver gir tilleggspoeng til spillerne som samler flest 
av hver type. Når spillet er over, vil den som har flest 
vinskiver få 10 poeng. Det samme gjelder for korn og 
tøyskiver. Ved uavgjort, vil alle involverte spillere få 10 
poeng.  
 
Eksempel i et spill med to deltagere (den lange stripen 
midt på side 1 i reglene): Blå scorer 20 poeng, rød 
scorer 30 poeng. 
 
Grisene og byggmesterne spilles ut på samme måte som 
de andre spillefigurene. De kan bare settes ut på den 
brikken som nettopp er lagt ut, og bare av spilleren som 
la ut brikken. Det kan ikke legges flere figurer på 
angjeldende brikke. 
Grisen spilles ut på engmark, og kan øke byverdien for 
bønder. Du kan bare sette ut gris på et engområde der 
du allerede har 1 eller flere bønder. Grisen forblir på 
enga til spillet er over, akkurat som bønder. I 
sluttopptellingen får du 1 ekstra poeng per by som er 
tilknyttet enga, gitt at det er du som eier enga. Griser 
teller ikke med når man skal finne ut hvem som eier 
enga, bare bønder.  
 
Eksempel nederst i reglene på side 1: Blå eier enga. 
Siden hun har en gris der, mottar hun 5 poeng per by. 
Hun får altså 10 poeng totalt. Rød har ikke noe krav på 
poeng fra enga, i og med at hans bonde er i undertall. 
Røds uttelling for grisen er altså 0. 
Byggmesteren settes på vei eller i by, og gir muligheter 
for dobbelt-spill. Hvordan foregår dette? 
 

1. Spilleren setter en landeveisrøver på veien, som 
i grunnspillet. 

2. Han setter ut en veibrikke som er knyttet til 
brikken med røveren, og plasserer 
byggmesteren her. 

3. Når han senere legger til et veistykke på denne 
veien, vil han umiddelbart kunne trekke en ny 
brikke og legge den hvor han vil. Dette er 
dobbelt-spill, og kan bare utføres på denne 
måten. 

 
En spiller kan eksempelvis: 
1. Sette ut en landeveisrøver. 
2. Sette ut byggmesteren. 
3. Legge ut en brikke som forlenger veien, noe som 
tillater spilleren å dobbelt-spille. 
 
 
Flere detaljer: 
* Det er ingen kjedereaksjon. Dersom en spiller bygger 
ut veien med brikke nummer to, så får han allikevel ikke 
trekke en brikke nummer tre. 
* Du vil kunne fortsette å dobbelt-spille på samme vei i 
senere runder, så lenge byggmesteren fortsatt befinner 
seg på veien og veien fortsatt er uferdig. Både 
landeveisrøvere og byggmestere returneres til eierne 
straks veien er ferdig. 
* Spilleren som dobbelt-spiller, kan sette ut figurer både 
på første og andre brikke. Dersom veien fullføres ved 
første brikke, blir den poengberegnet og figurer 
returnert til sine respektive eiere. Dette gjør det mulig å 
sette ut byggmesteren på nytt med den andre brikken. 
* Samme vei kan ha byggmestere fra flere spillere. 
* Det er ingen begrensning for hvor mange veibrikker 
som kan være mellom landeveisrøveren og 
byggmesteren. 
* Reglene over gjelder akkurat på samme måte med 
byer. Bare erstatt "vei" med "by", og "landeveisrøver" 
med "ridder" i reglene. 
* Du kan spille en byggmester på vei og i by, men aldri 
på en eng. 
 
Stoffposen 
Av trykketekniske årsaker kan det være små 
fargeforskjeller mellom brikkebaksidene på 
originalspillet og utvidelsene. Om så er tilfelle kan alle 
brikker trekkes usett fra posen. 
 
Flere nye landskapsbrikker (eksempler) 
* Den ene veien ender i byen, den andre ved det lille 
huset. 
* Brua er ikke et veikryss, og blokkerer ikke veien. Den 
ene veien går sammenhengende fra venstre til høyre, 
den andre ovenfra og ned. Men engstykkene er oppdelt. 
Den venstre brikken har 4 engstykker, den høyre har 3. 
* Klosteret deler veien i tre seksjoner. 
* Denne brikken har tre separate byseksjoner. 
 
 

• Disse reglene kan du også laste ned fra 
brettspill.no. Søk på ”Carcassonne”.  
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